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 المرآن

ا آَل فِْرَعْوَن }َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوال ِذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َكذ بُوا بِآٌَاِت َربِِّهْم فَؤَْهلَْكنَاهُْم بِذُنُوبِِهْم َوأَْغَرْلنَ 
 [ٗ٘({ ]األنفال : َٗ٘وكُلٌّ َكانُوا َظاِلِمٌَن )

 التفسٌر:
الذٌن كذبوا موسى، وشؤن الذٌن كذبوا رسلهم من شؤن هإالء الكافرٌن فً ذلن كشؤن آل فرعون 

األمم السابمة فؤهلكهم هللا بسبب ذنوبهم، وأؼرق آل فرعون فً البحر، وكل منهم كان فاعبل ما 
 لم ٌكن له فِْعلُه من تكذٌبهم رسل هللا وجحودهم آٌاته، وإشراكهم فً العبادة ؼٌره.

ٌَاِت َربِِّهْم{ ]األنفال : لوله تعالى:}َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذٌ  [، أي:" َٗ٘ن ِمْن لَْبِلِهْم َكذَّبُوا بِآ
شؤن هإالء الكافرٌن فً ذلن كشؤن آل فرعون الذٌن كذبوا موسى، وشؤن الذٌن كذبوا رسلهم من 

 .(ٔ)األمم السابمة"
ٌمول تعالى ذكره : ؼٌر هإالء المشركون باهلل ، الممتولون ببدر ، نعمَة  لال الطبري: " 

ربهم التً أنعم بها علٌهم ، بابتعاثه محمًدا منهم وبٌن أظهرهم ، داعًٌا لهم إلى الهدى ، بتكذٌبهم 
إٌاه ، وحربهم له }كدأب آل فرعون{، كسنة آل فرعون وعادتهم وفعلهم بموسى نبً هللا ، فً 

 .(ٕ)اه، ولصدهم لحربه ، وعادة من لبلهم من األمم المكذبة رسلَها وصنٌعهم"تكذٌبهم إٌ
لال الصابونً:" كرره لزٌادة التشنٌع والتوبٌخ على إِجرامهم، أي: شؤن هإالء وحالهم  

 .(ٖ)كشؤن وحال المكذبٌن السابمٌن حٌث ؼٌروا حالهم فؽٌّر هللا نعمته علٌهم"
 .(ٗ)[، أي:" فؤهلكهم هللا بسبب ذنوبهم"ٗ٘ذُنُوبِِهْم{ ]األنفال : لوله تعالى:}فَؤَْهلَْكَناهُْم بِ  
 .(٘)بعًضا بالرجفة ، وبعًضا بالخسؾ ، وبعضا بالرٌح " لال الطبري: أي:" 
[، أي:" وأؼرق آل فرعون فً ٗ٘لوله تعالى:}َوأَْؼَرْلنَا آَل فِْرَعْوَن{ ]األنفال :  
 .(ٙ)البحر"
 .(2)فً الٌم " لال الطبري: أي:" 
[، أي:" وكل من الفرق المكذبة كانوا ٗ٘لوله تعالى:}َوُكلٌّ َكانُوا َظاِلِمٌَن{ ]األنفال :  

ضوها للعذاب" ظالمٌن ألنفسهم بالكفر والمعاصً حٌث عرَّ
(1). 

وكل من الفرق المكذبة، أو من ؼرلى المبط ولتلى لرٌش. كانوا  لال البٌضاوي:" 
 .(5)"ظالمٌن أنفسهم بالكفر والمعاصً

 .(ٓٔ)ٌعنً: األولٌن واآلخرٌن" لال البؽوي:" 
ٌمول : كل هإالء األمم التً أهلكناها كانوا فاعلٌن ما لم ٌكن لهم فعله ، لال الطبري: " 

من تكذٌبهم رسَل هللا والجحود آلٌاته ، فكذلن أهلكنا هإالء الذٌن أهلكناهم ببدر ، إذ ؼٌروا نعمة 
بَاء"هللا عندهم ، بالمتل بالسٌؾ ، وأذللنا ب عضهم باإلسار والّسِ

(ٔٔ). 
 الفوابد:
 التندٌد بالظلم وأهله، وأنه الذنب الذي ٌطلك على سابر الذنوب. -ٔ

                                                             
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔ-ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٗٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .5ٖٙ/ٖتفسٌرالبؽوي: (ٓٔ)
 .ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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أن التولً عن حكم هللا وحكم رسوله إلى حكم األهواء سبب إلصابة هللا بالمصابب،  -ٕ
}َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم كَذَّبُوا بِآٌاِت َربِِّهْم فَؤَْهلَْكَناهُْم بِذُنُوبِِهْم  :وهذا كموله

 َوأَْؼَرْلنَا آَل فِْرَعْوَن َوكُلٌّ َكانُوا َظاِلِمٌَن{
 

 المرآن
ِ ال ِذٌَن َكفَُروا فَُهْم اَل   [٘٘({ ]األنفال : ٌُْ٘٘إِمنُوَن )}إِن  َشر  الد َواّبِ ِعْنَد ّللا 

 التفسٌر:
ون على الكفر، فهم ال ٌصدلون رسل هللا، وال  إن شر ما دبَّ على األرض عند هللا الكفار المصرُّ

 ٌُمرون بوحدانٌته، وال ٌتبعون شرعه.
 سبب النزول:

لال أبو صالح عن ابن عباس: "نزلت فً بنً لرٌظة من الٌهود، منهم كعب بن 
 .(ٔ)حابه"األشرؾ وأص
ِ{ ]األنفال :   َواّبِ ِعْنَد َّللاَّ [، أي:" إن شر ما دبَّ على األرض ٘٘لوله تعالى:}إِنَّ َشرَّ الدَّ
 .(ٕ)عند هللا"
 .(ٖ)ٌمول تعالى ذكره: إن شر ما دّب على األرض عند هللا" لال الطبري:" 
 .(ٗ)"من ٌدب على وجه األرض فً علم هللا وحكمه :أي لال المرطبً:" 
ِ{" ٌعنً: الخلك عند هللا"  َواّبِ ِعْنَد َّللاَّ لال ابن أبً زمنٌن:} الدَّ

(٘). 
 . :" هم نفر من لرٌش من بنً عبد الدار"(2)، ومجاهد(ٙ)لال ابن عباس 
المعنى الممصود: تفضٌل الدواب الذمٌمة كالخنزٌر والكلب العمور على  لال ابن عطٌة:" 

الكافرٌن الذٌن حتم علٌهم بؤنهم ال ٌإمنون، وهذا الذي ٌمتضٌه اللفظ، وأما الكافر الذي ٌإمن فٌما 

 .(1)ٌستؤنفه من عمره فلٌس بشر الدواب"
[، أي:" الذٌن أصروا على الكفر ٘٘فال : لوله تعالى:}الَِّذٌَن َكفَُروا فَُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]األن 

 .(5)ورسخوا فٌه فهم ال ٌتولع منهم ِإٌمان"
لون  لال الطبري:"  }الذٌن كفروا{ بربهم، فجحدوا وحدانٌته، وعبدوا ؼٌره،  فهم ال ٌصّدِ

ون بوحٌه وتنزٌله" رسَل هللا، وال ٌمرُّ
(ٔٓ). 

فبل ٌتولع منهم  {،ال ٌإمنونفهم ، }أصروا على الكفر ورسخوا فٌه لال البٌضاوي:أي:" 
للعطؾ والتنبٌه « الفاء»إٌمان، ولعله إخبار عن لوم مطبوعٌن على الكفر بؤنهم ال ٌإمنون، و

 .(ٔٔ)"على أن تحمك المعطوؾ علٌه ٌستدعً تحمك المعطوؾ
ٌعنً: بؤنهم ال ٌإمنون، وهم ٌهود لرٌظة فمنهم حٌى ابن أخطب الٌهودي،  لال مماتل:" 

 .(ٕٔ)وإخوته، ومالن بن الضٌؾ"
 .(ٖٔ)لال الكلبً: "ٌعنً: ٌهود بنً لرٌظة، منهم كعب بن األشرؾ وأصحابه" 

                                                             
 .5ٕٔ/ٕزاد المسٌر: (ٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓ/1تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .2ٔ5ٔ/٘(:ص5ٔ1ٓابً حاتم) أخرجه ابن (ٙ)
 .2ٔ5ٔ/٘(:ص5ٔ1ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٔٗ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .2ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .5ٖٙ/ٖتفسٌرالبؽوي: (ٖٔ)
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 .(ٔ)لال ابن أبً زمنٌن:" هإالء الذٌن ٌموتون على كفرهم" 
دا، كما لال لنوح: }أَنَّهُ لَْن ٌُْإِمَن ِمْن لَْوِمَن إاِلَّ لال الزجاج:" عنى أن هإالء ال ٌإمنون أب

 .(ٕ)["َٖٙمْن لَْد آَمَن{ ]هود : 
 الفوابد:
 بٌان أن شر الدواب هم الكفار من أهل الكتاب والمشركٌن بل هم شر البرٌة. -ٔ
 سنة هللا فٌمن توؼل فً الظلم والشر والفساد ٌحرم التوبة فبل ٌموت إال كافرا. -ٕ
 

 المرآن
ٍة َوُهْم اَل ٌَت مُوَن )  [ٙ٘({ ]األنفال : ٙ٘}ال ِذٌَن َعاَهْدَت ِمْنُهْم ثُم  ٌَْنمُُضوَن َعْهَدهُْم فًِ كُّلِ َمر 

 التفسٌر:
ِمن أولبن األشرار الٌهود الذٌن دخلوا معن فً المعاهدات بؤن ال ٌحاربون وال ٌظاهروا علٌن 

 هم ال ٌخافون هللا.أحًدا، ثم ٌنمضون عهدهم المرة تلو المرة، و
[، أي:" ِمن أولبن األشرار الٌهود الذٌن ٙ٘لوله تعالى:}الَِّذٌَن َعاَهْدَت ِمْنُهْم{ ]األنفال :  

 .(ٖ)دخلوا معن فً المعاهدات بؤن ال ٌحاربون وال ٌظاهروا علٌن أحًدا"
ٌمول : أخذت عهودهم ومواثٌمهم أن ال ٌحاربون، وال ٌظاهروا علٌن  لال الطبري: " 

محاربًا لن ، كمرٌظة ونظرابهم ممن كان بٌنن وبٌنهم عهد وعمد"
(ٗ). 

ألن معناه: « من»عنً عاهدتهم ولٌل: أي: عاهدت معهم. ولٌل أدخل  لال البؽوي:" 
 .(٘)أخذت منهم العهد"

عن مجاهد لوله : "}الذٌن عاهدت منهم ثم ٌنمضون عهدهم{، لال : لرٌظة مالبوا على  
 .(ٙ)أعداءه"دمحم ٌوم الخندق 

 .(2)هإالء لوم ممن كان وادع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكانوا ٌنمضون العهد" لال الكلبً:" 
لوله }الَِّذٌَن عاَهْدَت ِمْنُهْم{، ٌحتمل أن ٌرٌد أن الموصوؾ ب َشرَّ  لال ابن عطٌة:" 

الدََّواّبِ هم الذٌن ال ٌإمنون المعاهدون من الكفار فكانوا شر الدواب على هذا بثبلثة أوصاؾ: 
الكفر والموافاة علٌه والمعاهدة مع النمض، }والَِّذٌَن{ على هذا بدل البعض من الكل، وٌحتمل أن 

بموله }الَِّذٌَن عاَهْدَت{ }الَِّذٌَن{ األولى، فتكون بدل الشًء من الشًء وهما لعٌن واحدة، ٌرٌد 
 .(1)والمعنى على هذا الذٌن عاهدت فرلة أو طابفة منهم"

للتبعٌض، الن العهد إنما كان ٌجري مع أشرافهم  {منهم:} فً لوله{من}و لال المرطبً:" 
ثم ٌنمضونه. والمعنً بهم لرٌظة والنضٌر، فً لول مجاهد وؼٌره. نمضوا العهد فؤعانوا 
مشركً مكة بالسبلح، ثم اعتذروا فمالوا: نسٌنا، فعاهدهم علٌه السبلم ثانٌة فنمضوا ٌوم 

 .(5)"الخندق
ةٍ{ ]األنفال : لوله تعالى:}ثُمَّ ٌَْنمُُضوَن َعْهَدهُ   [، أي:" ثم ٌنمضون عهدهم ْٙ٘م فًِ كُّلِ َمرَّ

 .(ٓٔ)المرة تلو المرة"

                                                             
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔ)
 .5ٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕ-ٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٕ/ٗٔ(:صٕٓٔٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (2)
 .ٔٗ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٖٓ/1تفسٌر المرطبً: (5)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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عهودهم ومواثٌمهم كلما عاهدون وواثمون، حاربون وظاهروا لال الطبري:أي:" 
 .(ٔ)علٌن"
وأعانوا  -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن الٌهود نمضوا العهد الذي كان بٌنهم وبٌن النبً لال مماتل:" 

وأصحابه ثم ٌمولون نسٌنا وأخطؤنا، ثم ٌعاهدهم  -ملسو هيلع هللا ىلص -مشركً مكة بالسبلح على لتال النبً
 .(ٕ)ام مرة"الثانٌة فٌنمضون العهد فذلن لوله: }ثم ٌنمضون عهدهم فً كل مرة{، ٌعنً: فً كل ع

 .(ٕ)مرة"
وهم بنو لرٌظة، نمضوا العهد الذي كان بٌنهم وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  لال البؽوي:" 

وأعانوا المشركٌن بالسبلح على لتال النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، ثم لالوا: نسٌنا وأخطؤنا فعاهدهم 
 ٌوم الخندق، وركب كعب بن األشرؾ الثانٌة، فنمضوا العهد ومالبوا الكفار على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٖ)إلى مكة، فوافمهم على مخالفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص"
فً هذه اآلٌة، المسالمة وترن الحرب، وأجمع المتؤولون « المعاهدة»و لال ابن عطٌة:" 

لمٌامة، ومن أن اآلٌة نزلت فً بنً لرٌظة، وهً بعد تعم كل من اتصؾ بهذه الصفة إلى ٌوم ا
َواّبِ الناس فمول ال ٌستوفً المذمة، وال مرٌة فً أن الدواب تعم الناس  لال إن المراد ب الدَّ
ةٍ{ ٌمتضً أن  وسابر الحٌوان، وفً تعمٌم اللفظة فً هذه اآلٌة استٌفاء المذمة، ولوله }فًِ كُّلِ َمرَّ

رسول هللا صلى هللا علٌه  الؽدر لد كان ولع منهم وتكرر ذلن، وحدٌث لرٌظة هو أنهم عاهدوا
وسلم، على أال ٌحاربوه وال ٌعٌنوا علٌه عدوا من ؼٌرهم، فلما اجتمعت األحزاب على النبً 
ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة ؼلب على ظن بنً لرٌظة أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، مؽلوب ومستؤصل، وخدع حًٌ بن أخطب 

ة وعهدهم، فؽدروا ووالوا لرٌشا وأمدوهم النضري كعب بن أسد المرظً صاحب بنً لرٌظ
بالسبلح واألدراع، فلما انجلت تلن الحال عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، أمره هللا بالخروج إلٌهم وحربهم 
فاستنزلوا، وضربت أعنالهم بحكم سعد بن معاذ، واستٌعاب المصة فً سٌرة ابن هشام، وإنما 

 .(ٗ)التضبت منها ما ٌخص تفسٌر اآلٌة"
 .(٘)[، أي:" وهم ال ٌخافون هللا"ٙ٘لوله تعالى:}َوهُْم اَل ٌَتَّمُوَن{ ]األنفال :  
 .(ٙ):أي:" نمض العهد"للال ممات 
 .(2)وال ٌخافون فً فعلهم ذلن أن ٌولع بهم ولعة تجتاحهم وتهلكهم" لال الطبري:أي:" 
 .(1)ال ٌخافون هللا تعالى فً نمض العهد" لال البؽوي:ٌعنً:" 
 .(5)"ال ٌخافون االنتمام :أي المرطبً:"لال  
سبة الؽدر ومؽبته، أو ال ٌتمون هللا فٌه أو نصره  لال البٌضاوي: أي: }الٌتمون{" 

 .(ٓٔ)"للمإمنٌن وتسلٌطه إٌاهم علٌهم
 الفوابد:
ونمضه لها  ،ممٌاس إنسانٌته الكرٌمة بالعهود، اإلنسان وفاءمن فوابد اآلٌة الكرٌمة أن  -ٔ

 ، كما فً هذه اآلٌة والتً لبلها.البهٌمة هو ممٌاس ارتكاسه إلى عالم
وكلما ازداد اإلنسان وأنها من أسباب اإلهتداء واإلتعاظ،  ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة التموى -ٕ

 تموى ازداد هدى وموعظة.

                                                             
 .ٕٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٖٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٔٗ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٖٓ/1تفسٌر المرطبً: (5)
 .ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
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 المرآن

ْد بِِهْم َمْن  ا تَثْمَفَن ُهْم فًِ اْلَحْرِب فََشّرِ  [5٘({ ]األنفال : 5َ٘خْلفَُهْم لَعَل ُهْم ٌَذ ك ُروَن )}فَِإم 
 التفسٌر:

فإن واجهت هإالء النالضٌن للعهود والمواثٌك فً المعركة، فؤنِزْل بهم من العذاب ما ٌُْدخل 
الرعب فً للوب اآلخرٌن، وٌشتت جموعهم; لعلهم ٌذّكرون، فبل ٌجتربون على مثل الذي ألدم 

 علٌه السابمون.
ا تَثْمَفَنَُّهْم فًِ اْلَحْرِب{ ]األنفال : لوله   [، أي:" فإن واجهت هإالء النالضٌن 2٘تعالى:}فَإِمَّ

 .(ٔ)للعهود والمواثٌك فً المعركة"
 .(ٕ)"فإما تصادفنهم وتظفرن بهم لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)"إما تصادفنهم وتظفرن بهم، فً الحرب لال البٌضاوي: أي:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : فإما تلمٌَنَّ فً الحرب هإالء الذٌن  لال الطبري:" 

 .(ٗ)عاهدتهم فنمضوا عهدن مرة بعد مرة من لرٌظة ، فتؤسرهم"
معناه :وتحصلهم فً ثمافن أو تلماهم بحال ضعؾ تمدر علٌهم فٌها  لال ابن عطٌة:" 

َحْرِب، ولٌل ثمؾ أخذ بسرعة ومن ذلن لولهم: رجل وتؽلبهم، وهذا الزم من اللفظ لموله فًِ الْ 
ثمؾ لمؾ، ولال بعض الناس معناه تصادفنهم إلى نحو هذا من األلوال التً ال ترتبط فً 
المعنى، وذلن أن المصادؾ ٌؽلب فٌمكن التشرٌد به، ولد ال ٌؽلب، والثماؾ فً اللؽة ما تشد به 

 : (٘)المناة ونحوها، ومنه لول الشاعر
 اتًِ لَنَْبٌع َما ٌَُإٌِّسَُها                  َعضُّ الثِّمَاِؾ والَ ُدْهٌن والَ نَارُ إنَّ لَنَ
 : (ٙ)ولال آخر 

تَْدعُو لُعٌَناً َولَْد َعضَّ الَحِدٌُد بَِها         َعضَّ الثَِّماِؾ َعَلى ُصّمِ األنَاِبٌِب "
(2) 

ْد بِِهْم َمْن َخْلفَُهْم{ ]األن  [، أي:" فؤنِزْل بهم من العذاب ما ٌُْدخل 2٘فال : لوله تعالى:}فََشّرِ
 .(1)الرعب فً للوب اآلخرٌن، وٌشتت جموعهم"

 .(5)ٌعنً : نّكل بهم من بعدهم" لال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)أنذر بهم من خلفهم" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٔٔ): نكل بهم من بعدهم" لال الضحان:" 
 .(ٕٔ)ٌمول : عْظ بهم من سواهم من الناس" لال لتادة:" 

                                                             
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٗٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .ٕٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٕلم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: (٘)
شرحه: (، وذكر الطاهر فً ٗ٘البٌت للنابؽة الذبٌانً، وهو فً دٌوانه، تحمٌك: دمحم الطاهر بن عاشور )ص:(ٙ)

تدعو لعٌناً; أي: تستعٌُن ببنً لعٌن، وهم من بطون أسد. عض الحدٌد بها; أي عضها حدٌد المٌد. الثماؾ: آلة من 
 خشب أو حدٌد تسوى بها لنوات الرماح إلزالة كعوبها الناتبِة. األنابٌب: جمع أنبوب، وهو كعب فً العصا

ك منه، وهما لعٌنان: لعٌن فً بنً أسد ولعٌن فً والمعن )بالتحرٌن(: لصر فً األنؾ فاحش. ولعٌن: حً مشت
 .لٌس عٌبلن. واألنابٌب: جمع أنبوبة وهً كعب المصبة والرمح

 .ٕٗ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٕ/ٗٔ(:صٕٕٔٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٕ/ٗٔ(:ص2ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٗ/ٗٔ(:ص5ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٕ/ٗٔ(:صٕٗٔٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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ٌمول : نكل بهم من خلفهم ، َمْن بعدهم من العدّو ، لعلهم ٌحذرون أن  لال السدي:" 
 .(ٔ)ٌنكُثوا فتصنع بهم مثل ذلن"

عن ابن زٌد:} فإما تثمفنهم فً الحرب فشرد بهم من خلفهم{، لال : أخفهم بما تصنع  
ُ ٌَْعلَُمُهْم { ]األنفال :  بهإالء. ولرأ : }َوآَخِرٌَن ِمنْ   .(ٕ)[ "ُٓٙدونِِهْم ال تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ

ففرق عن محاربتن ومناصبتن بمتلهم شر لتلة والنكاٌة فٌهم، من  لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)"وراءهم من الكفرة، حتى ال ٌجسر علٌن بعدهم أحد، اعتبارا بهم واتعاظا بحالهم

مناصبتن ونكل عنها بمتلهم والنكاٌة فٌهم من خلفهم  ق عنإ ففرّ  لال البٌضاوي: أي:" 
 .(ٗ)"من وراءهم من الكفرة والتشرٌد تفرٌك على اضطراب

ًدا َمن خلفهم من نظرابهم ، ممن بٌنن  لال الطبري:"  ٌمول : فافعل بهم فعبل ٌكون مشّرِ
ًُّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌفعل ، التطرٌد والتبدٌد والتفرٌك، وإنما أِمَر بذلن ن«التشرٌد»وبٌنه عهد وعمد، و  ب

بالنالض العهد بٌنه وبٌنهم إذا لدر علٌهم فعبل ٌكون إخافةً لمن وراءهم ، ممن كان بٌن رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبٌنه عهد ، حتى ال ٌجتربوا على مثل الذي اجترأ علٌه هإالء الذٌن وصؾ هللا صفتهم 

 .(٘)فً هذه اآلٌة من نمض العهد "
ْد{ معناه طرد وخوؾ وأبعده عن مثل فعلهم، والشرٌد المبعد عن  لال ابن عطٌة:" }فََشّرِ
وطن أو نحوه، والمعنى بفعل تفعله بهم من لتل أو نحوه ٌكون تخوٌفا لمن خلفهم أي لمن ٌؤتً 
بعدهم بمثل ما أتوا به، وسواء كان معاصرا لهم أم ال، وما تمدم الشًء فهو بٌن ٌدٌه وما تؤخر 
عنه فهو خلفه، فمعنى اآلٌة فإن أسرت هإالء النالضٌن فً حربن لهم فافعل بهم من النممة ما 
ٌكون تشرٌدا لمن ٌؤتً خلفهم فً مثل طرٌمتهم، والضمٌر فً لَعَلَُّهْم عابد على الفرلة المشردة، 

 معناه سمع بهم، حكاه« شرد بهم»ولال ابن عباس: المعنى نكل بهم من خلفهم، ولالت فرلة 
 .(ٙ)الزهراوي عن أبً عبٌدة، والمعنى متمارب ألن التسمٌع بهم فً ضمن ما فسرناه أوال"

بالذال المعجمة وكؤنه مملوب شذر ومن خلفهم، والمعنى واحد فإنه إذا « فشرذ»ولرئ 
 .(2)شرد من وراءهم فمد فعل التشرٌد فً الوراء

ورابهم، ألنه إذا شرد الذٌن التشرٌد من  ومعناه: فافعل«. من خلفهم»ولرأ أبو حٌوة: 
وراءهم فمد فعل التشرٌد فً الوراء وأولعه فٌه، ألن الوراء جهة المشردٌن، فإذا جعل الوراء 

 .(1) ظرفا للتشرٌد فمد دل على تشرٌد من فٌه، فلم ٌبك فرق بٌن المراءتٌن
، فبل ٌجتربون على [، أي:" لعلهم ٌذّكرون2٘لوله تعالى:}لَعَلَُّهْم ٌَذَّكَُّروَن{ ]األنفال :  

 .(5)مثل الذي ألدم علٌه السابمون"
 .(ٓٔ)"لعل المشردٌن من ورابهم ٌتعظون لال الزمخشري:" 
 .(ٔٔ)"لعل المشردٌن ٌتعظون لال البٌضاوي:" 
 .(ٕٔ)لال السمعانً:" ٌعنً: ٌتذكرون" 
 .(ٖٔ)لال ابن عطٌة:" معناه: ٌتعظون" 

                                                             
 .ٖٕ/ٗٔ(:صٕ٘ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٗ/ٗٔ(:صٕٕٓٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٗٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٖٕ-ٕٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٗٙ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕانظر: الكشاؾ: (1)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٗٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٖٗ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
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معناه : كً ٌتعظوا بما فعلت بهإالء الذٌن وصفت صفتهم، فٌحذروا  لال الطبري:" 
 .(ٔ)نمَض العهد الذي بٌنن وبٌنهم خوَؾ أن ٌنزل بهم منن ما نزل بهإالء إذا هم نمضوه"

لعل من خلفهم من األعداء ٌذكرون النكال فٌمنعهم ذلن من نمض  :أي لال المراؼً:" 
 .(ٕ)"العهد ومن المتال

 .(ٖ)م ٌذكرون{، ٌمول: لعلهم ٌحذرون أن ٌنكثوا، فٌصنع بهم مثل ذلن"عن السدي:"}لعله 
 .(ٖ)ذلن"

 .(ٗ)ٌحٌى بن عباد بن عبد هللا بن الزبٌر عن أبٌه :"}لعلهم ٌذكرون{، لعلهم ٌعملون"عن  
 الفوابد:
من السٌاسة الحربٌة النافعة أن ٌضرب المابد عدوه بعنؾ وشدة لٌكون نكاال لؽٌره من  -ٔ

 األعداء.
العموبات والحدود المرتبة على المعاصً، أنها سبب الزدجار من لم ٌعمل فوابد أن من  -ٕ

   . المعاصً، بل وزجرا لمن عملها أن ال ٌعاودها
 

 المرآن
َ اَل ٌُِحبُّ اْلَخائِنٌَِن ) ٌِْهْم َعلَى َسَواٍء إِن  ّللا  ا تََخافَن  ِمْن لَْوٍم ِخٌَانَةً فَاْنبِْذ إِلَ ({ ]األنفال : 5٘}َوإِم 

٘5] 
 التفسٌر:
من لوٍم خٌانة ظهرت بوادرها فؤلك إلٌهم عهدهم، كً ٌكون الطرفان  -أٌها الرسول-وإن خفت 

مستوٌٌن فً العلم بؤنه ال عهد بعد الٌوم. إن هللا ال ٌحب الخابنٌن فً عهودهم النالضٌن للعهد 
 والمٌثاق.

 سبب النزول:
عنهم شًء، استدل به  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً : "نزلت فً أهل هدنة، بلػ -رحمه هللا-لال الشافعً  

 .(٘)على خٌانتهم"
ولٌل: نزلت اآلٌة فً لرٌظة... عن مجاهد: }فانبذ إلٌهم على سواء{،  لال الطبري:" 

 .(ٙ)لال: لرٌظة"
ا تََخافَنَّ ِمْن لَْوٍم ِخٌَانًَة{ ]األنفال :    -أٌها الرسول-[، أي:" وإن خفت 1٘لوله تعالى:}َوإِمَّ

 .(2)من لوٍم خٌانة ظهرت بوادرها"
ٌمول تعالى ذكره : }وإما تخافن{، ٌا دمحم ، من عدو لن بٌنن وبٌنه عهد  لال الطبري:" 

 .(1)وعمد ، أن ٌنكث عهد. وٌنمض عمده ، وٌؽدر بن وذلن هو " الخٌانة " والؽدر"
 .(5)"ونكثا بؤمارات تلوح لن {خٌانة}معاهدٌن  {وإما تخافن من لوم} لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)هاهنا: هو اإلحساس بالخٌانة"« المخافة»معنى  لال السمعانً:" 
ٌِْهْم َعلَى َسَواٍء{ ]األنفال :   َل [، أي:" فؤلك إلٌهم عهدهم، كً ٌكون 1٘لوله تعالى:}فَاْنبِْذ إِ

 .(ٔٔ)الطرفان مستوٌٌن فً العلم بؤنه ال عهد بعد الٌوم"
                                                             

 .ٕٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔ/ٓٔتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .2ٕٓٔ/٘(:ص5ٔ5ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٓٔ/٘(:ص5ٔ5ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .11٘/ٕالشافعً: تفسٌر اإلمام (٘)
 .ٕٙ/ٗٔ(:صٕٕٔٙٔ، والخبر أخرجه الطبري)ٕٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٔ/ٕالكشاؾ: (5)
 .2ٕٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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على طرٌك مستو لصد، وذلن أن  {على سواء}فاطرح إلٌهم العهد  لال الزمخشري:" 
تظهر لهم نبذ العهد وتخبرهم إخبارا مكشوفا بٌنا أنن لطعت ما بٌنن وبٌنهم، وال تناجزهم 

 .(ٔ)"الحرب وهم على توهم بماء العهد فٌكون ذلن خٌانة منن
أنن لد فسخت العهد ٌمول : فناجزهم بالحرب ، وأعلمهم لبل حربن إٌاهم  لال الطبري:" 

بٌنن وبٌنهم ، بما كان منهم من ظهور أمار الؽدر والخٌانة منهم ،  حتى تصٌر أنَت وهم على 
 .(ٕ)سواء فً العلم بؤنن لهم محارب ، فٌؤخذوا للحرب آلتها ، وتبرأ من الؽدر"

راد ٌعنً: فانبذ العهد إلٌهم على حالة تستوي أنت وهم فً العلم به، والم لال السمعانً:" 
من اآلٌة: أال تماتلهم لبل نبذ العهد، ولبل علمهم بالنبذ حتى ال تنسب إلى نمض العهد، وهذه اآلٌة 

 .(ٖ)تعد من فصٌح المرآن"
 .(ٗ)عن مجاهد لوله:"}فانبذ إلٌهم على سواء{، لال: لرٌظة" 
 وال بذلن، وعلمهم علمن ٌستوي حتى: أي{ سواء على}:"-هللا رحمه- السعدي الشٌخ لال 
 .(٘)"بذلن تخبرهم حتى العهد; موجب منعه مما شًء فً تسعى أو تؽدرهم، أن لن ٌحل

 [، وجوه:1َ٘علَى َسَواٍء{ ]األنفال :  وفً تفسٌر لوله تعالى:} 
معناه: حتى ٌستوي علمن وعلمهم بؤن كل فرٌك منكم حرب لصاحبه ال ِسْلم. لاله أحدها: 
 .(ٙ)الطبري

 والثانً: على المهل. 
الولٌد بن مسلم: "إنه مما تبٌن لنا أن لوله : }فانبذ إلٌهم على سواء{، أنه : على طمال 

ِ َوَرسُوِلِه إِلَى الَِّذٌَن َعاَهْدتُْم  مهل كما حدثنا بكٌر، عن مماتل بن حٌان فً لول هللا : }بََراَءةٌ ِمَن َّللاَّ
 .(2)["ٕ - ٔ]التوبة : ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن فَِسٌُحوا فًِ األْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر{ 

معناه : فانبذ إلٌهم على عدل، ٌعنً : حتى ٌعتدل علمن وعلمهم بما علٌه بعضكما والثالث: 

 :(1)لبعض من المحاربة ، واستشهدوا لمولهم ذلن بمول الراجز 
 َواْضِرْب ُوُجوهَ الؽُُدِر األْعَداِء                 َحتَّى ٌُِجٌبُوَن إلَى السََّواِء 

 .(5): إلى العدلٌعنً 
 : (ٓٔ)والرابع: معناه : الوَسط ، من لول حسان

ٌَِّب فًِ َسَواِء الُمْلَحِد  سُوِل وَرْهِطِه                بَْعَد الُمؽ ٌَْح أَْنَصاِر الرَّ  ٌَا َو
 .(ٔٔ)بمعنى : فً وسط اللَّْحد

، وسط ال ٌعلو فوق الحك  «العدل»لال الطبري:" وكذلن هذه المعانً متماربة ، ألن  
عدل ، واستواء علم الفرٌمٌن فٌما علٌه بعضهم لبعض بعد  «الوسط »وال ٌمّصر عنه ، وكذلن 

، فما  «المهل»المهادنة ، عدل من الفعل ووسط. وأما الذي لاله الولٌد بن مسلم من أن معناه : 
 .(ٕٔ)ال أعلم له وجًها فً كبلم العرب"

                                                             
 .ٖٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .2ٕٔٔ/٘(:ص5ٔ5ٖأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٖٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٙ/ٗٔانظر: تتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕ-ٕٙ/ٗٔ(:صٕٕٕٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕ/ٗٔلم أتعرؾ على المابل، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره:  (1)
 .2ٕ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .51دٌوانه: (ٓٔ)
 .2ٕ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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  َ [، أي:" . إن هللا ال ٌحب الخابنٌن 1٘اَل ٌُِحبُّ اْلَخاِبنٌَِن{ ]األنفال :  لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)فً عهودهم النالضٌن للعهد والمٌثاق"

 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنى: الٌهود" 
الؽادرٌن بمن كان منه فً أمان وعهد بٌنه وبٌنه أن ٌؽدر به فٌحاربه  لال الطبري:أي:" 

 .(ٖ)، وأنه لد فاسخه العمد"، لبل إعبلمه إٌاه أنه له حرب 
 .(ٗ)"فبل ٌكن منن إخفاء نكث العهد والخداع لال الزمخشري:أي:" 

عن علً بن حسٌن لال: "ال تماتل عدون حتى تنبذ إلٌهم على سواء إن هللا ال ٌحب 
 .(٘)الخابنٌن"
 فإن لال لابل : وكٌؾ ٌجوز نمُض العهد بخوؾ الخٌانة ، و " الخوؾ " ظنٌّ ال ٌمٌن ؟ 

لٌل : "إن األمر بخبلؾ ما إلٌه ذهبت ، وإنما معناه : إذا ظهرت أماُر الخٌانة من عدون 
، وخفت ولوعهم بن ، فؤلك إلٌهم ممالٌد السَّلم وآذنهم بالحرب. وذلن كالذي كان من بنً لرٌظة 

ومحاربتهم معهم المشركٌن إلى مظاهرتهم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  إذ أجابوا أبا سفٌان ومن معه من
، بعد العهد الذي كانوا عاهدوا رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص على المسالمة ، ولن ٌماتلوا رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص .فكانت 
إجابتهم إٌاه إلى ذلن ، موجبًا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خوؾ الؽدر به وبؤصحابه منهم. فكذلن حكم كل لوم 

للمإمنٌن ، ظهر إلمام المسلمٌن منهم من دالبل الؽدر مثل الذي ظهَر لرسول هللا أهل موادعٍة 
ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه من لرٌظة منها ، فحكٌّ على إمام المسلمٌن أن ٌنبذ إلٌهم على سواء ، وٌإذنهم 

 .(ٙ)بالحرب"
 الفوابد:
واضحة بؤنه عازم جواز إعبلن إلؽاء المعاهدة وضرب العدو فورا إن بدرت منه بوادر  -ٔ

 على نمض المعاهدة وذلن لتفوٌت عنصر المباؼتة علٌه.

إذا ، وأنه نمض العهود من صفات المنافمٌن، والوفاء بالعهود من صفات المإمنٌنأن  -ٕ
 .عمدت وأبرمت وجب الوفاء بها وااللتزام بها من الطرفٌن، حتى ولو كانت مع كفار

 حرمة الؽدر والخٌانة. -ٖ
 : (2)للمشركٌن مع المسلمٌن ثبلث حاالت ذكر أهل العلم:أن -ٗ
أن ال ٌكون بٌننا وبٌنهم عهد، فٌجب لتالهم بعد دعوتهم إلى اإلسبلم وإبابهم عنه  - أ

 وعن بذل الجزٌة; ولكن بشرط لدرتنا على ذلن.
أن ٌكون بٌننا وبٌنهم عهد محفوظ ٌستمٌمون فٌه، فهنا ٌجب الوفاء لهم بعهدهم،  - ب

، وكموله [2التوبة:]كم فاستمٌموا لهم إن هللا ٌحب المتمٌن{ لموله تعالى }فما استماموا ل
تعالى }إال الذٌن عاهدتم من المشركٌن ثم لم ٌنمصوكم شٌبا ولم ٌظاهروا علٌكم أحدا 

 .[ٗالتوبة:]فؤتموا إلٌهم عهدهم إلى مدتهم إن هللا ٌحب المتمٌن{ 
إلٌهم العهد  أن ٌكون بٌننا وبٌنهم عهد نخاؾ خٌانتهم فٌه، فهنا ٌجب أن ننبذ - ت

ونخبرهم أنه ال عهد بٌننا، لموله تعالى }وإما تخافن من لوم خٌانة فانبذ إلٌهم على 
 [.1٘األنفال:]سواء إن هللا ال ٌحب الخابنٌن{ 

 
 المرآن

 [5٘({ ]األنفال : 5٘}َواَل ٌَْحَسَبن  ال ِذٌَن َكفَُروا َسبَمُوا إِن ُهْم اَل ٌُْعِجُزوَن )

                                                             
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٕٔٔ/٘(:ص5ٔ5ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٙ-ٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ/ 1ٓٗكتابه )المول المفٌد( )لاله الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا فً (2)
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 التفسٌر:
الذٌن جحدوا آٌات هللا أنهم فاتوا ونَجْوا، وأن هللا ال ٌمدر علٌهم، إنهم لن ٌُْفِلتوا من وال ٌظنن 
 عذاب هللا.
[، أي:" وال ٌظنن الذٌن 5٘لوله تعالى:}َواَل ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َسبَمُوا{ ]األنفال :  

 .(ٔ)جحدوا آٌات هللا أنهم فاتوا ونَجْوا، وأن هللا ال ٌمدر علٌهم"
 .(ٕ)لال الزجاج:" معناها: ال ٌحسبن من أفلت من هذه الحرب لد سبك إلى الحٌاة" 
 .(ٖ)"أي: ال ٌحسب الكافرون بربهم المكذبون بآٌاته، أنهم سبموا هللا وفاتوه لال السعدي:" 
 .(ٖ)"وفاتوه
 .(ٗ)لال مماتل: }كفروا{" بتوحٌد هللا، ٌعنً: كفار العرب" 
 .(٘)وفاتوا من أن ٌظفر بهم"لال الزمخشري:" }سبموا{: أفلتوا  
وهذا على لراءة  ،مفلتٌن هاربٌن :أي ،حال بمعنى سابمٌن {سبموا} لال ابو السعود:" 

الخطاب إلزاحة ما عسى ٌحذر من عالبة النبذ لما أنه إٌماظ للعدو وتمكٌن لهم من الهرب 
والخبلص من أٌدي المإمنٌن وفٌه نفً لمدرتهم على المماومة والممابلة على أبلػ وجه وآكده كما 

 .(ٙ)"أشٌر إلٌه ولٌل نزلت فٌمن أفلت من فل المشركٌن
}وال تحسبن{ :وأبو عمرو وعاصم فى رواٌة أبى بكر والكسابىلرأ ابن كثٌر ونافع 

{ ]النور « النور»وفى سورة « السٌن»ؼٌر عاصم فإنه فتح  ،«السٌن»بالتاء وكسر  }اَل تَْحَسبَنَّ
، «السٌن»[ أٌضا بالتاء، ولرأ ابن عامر وحمزة }وال ٌحسبن الذٌن كفروا{ بالٌاء وفتح 2٘: 

بالتاء، ولرأ البالون ؼٌر حمزة وابن « النور»وفى سورة وروى حفص عن عاصم بالٌاء ههنا 
 .(2) عامر فى السورتٌن بالتاء، ولرأ حمزة وابن عامر بالٌاء

وتكون  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" والمراءة الجٌدة }وال تحسبن{ بالتاء على مخاطبة النبً  

 .(1)عاملة فً الذٌن، وٌكون }سبموا{ الخبر"« تحسبن»
 .(5)[، أي:" إنهم لن ٌُْفِلتوا من عذاب هللا"5٘لوله تعالى:}إِنَُّهْم اَل ٌُْعِجُزوَن{ ]األنفال :  
 .(ٓٔ)لال مماتل: " ٌمول إنهم لن ٌفولوا هللا بؤعمالهم الخبٌثة حتى ٌعالبهم هللا بما ٌمولون" 
 .(ٔٔ)لال الزمخشري:" إنهم ال ٌفوتون وال ٌجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم" 
 .(ٕٔ)"أي: ألنهم ال ٌعجزون، وال ٌفوتوننً لال البؽوي:" 
ال ٌفوتون وال ٌجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم تعلٌل للنهً  :أي لال أبو السعود:" 

 .(ٖٔ)"على طرٌمة االستبناؾ
 .(ٗٔ)لال ابن عباس:" ٌمول: ال ٌفوتونا" 
 .(٘ٔ)ٌمول : ال ٌفوتون"لال السدي:" 

                                                             
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٖٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .2ٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .ٕٔٗ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٖٔ/ٗتفسٌر أبً السعود: (ٖٔ)
 .2ٕٔٔ/٘(:ص5ٔ5٘اخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٔ/ٗٔ(:صٖٕٕٙٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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 .(ٔ)"فإنهم ال ٌعجزونه، وهللا لهم بالمرصاد لال السعدي:أي: " 
 :إال ابن عامر فإنه لرأ ،على االبتداء «األلؾ»كلهم لرأ }إنهم ال ٌعجزون{ بكسر  

 .(ٕ)«األلؾ»}إنهم{ بفتح 
 الفوابد:
 . بالمرصاد لكافرٌنهللا لأن هللا تعالى  -ٔ
وعدم معاجلتهم بالعموبة، التً من جملتها  الكافرٌن تعالى الحكمة البالؽة فً إمهال أن هلل -ٕ

ابتبلء عباده المإمنٌن وامتحانهم، وتزودهم من طاعته ومراضٌه، ما ٌصلون به المنازل 
 .(ٖ)العالٌة، واتصافهم بؤخبلق وصفات لم ٌكونوا بؽٌره بالؽٌها

 
 المرآن

ٍة َوِمْن ِربَاِط  كُْم َوآَخِرٌَن ِمْن }َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن لُو  ِ َوَعُدو  ٌِْل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدو  ّللا  اْلَخ
ٌْكُْم َوأَنْ  ِ ٌَُوف  إِلَ ٍء فًِ َسبٌِِل ّللا  ًْ ُ ٌَْعلَُمُهْم َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َش تُْم اَل تُْظلَُموَن ُدونِِهْم اَل تَْعلَُمونَُهُم ّللا 

 [ٓٙ({ ]األنفال : ٓٙ)
 التفسٌر:
لمواجهة أعدابكم كل ما تمدرون علٌه ِمن عدد وعدة، لتُْدخلوا  -ٌا معشر المسلمٌن  -ا وأعدُّو

بذلن الرهبة فً للوب أعداء هللا وأعدابكم المتربصٌن بكم، وتخٌفوا آخرٌن ال تظهر لكم عداوتهم 
كثًٌرا اآلن، لكن هللا ٌعلمهم وٌعلم ما ٌضمرونه. وما تبذلوا من مال وؼٌره فً سبٌل هللا للٌبل أو 

 ٌخلفه هللا علٌكم فً الدنٌا، وٌدخر لكم ثوابه إلى ٌوم المٌامة، وأنتم ال تُْنمصون من أجر ذلن شٌبًا.
ٌِْل{ ]األنفال :   ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخ [، أي:" ٓٙلوله تعالى:}َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن لُوَّ

المادٌة، والمعنوٌة، ومن الخٌل التً تربط فً سبٌل أعدوا لمتال أعدابكم جمٌع أنواع الموة: 

 .(ٗ)هللا"
ٌمول تعالى ذكره : }وأعدوا{، لهإالء الذٌن كفروا بربهم ، الذٌن بٌنكم  لال الطبري:" 

وبٌنهم عهد ، إذا خفتم خٌانتهم وؼدرهم ، أٌها المإمنون باهلل ورسوله ما أطمتم أن تعّدوه لهم من 
 .(٘)علٌهم ، من السبلح والخٌل"اآلالت التً تكون لوة لكم 

أمر هللا تعالى باستكمال العدة، ونص على الخٌل ألنها من  لال أبو عبدهللا الحلٌمً:" 
 .(ٙ)"أعظم المعاون إذ كانت تصلح للطلب والهرب

عن صالح بن كٌسان ، عن رجل من جهٌنة ، ٌرفع الحدٌث إلى رسول هللا صلى هللا  
استطعتم من لوة{ ، أال إنَّ الرمً هو الموة ، أال إّن الرمً هو علٌه وسلم : "}وأعدوا لهم ما 

 .(2)الموة"
عن عمبة بن عامر ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله : "}وأعدوا لهم ما استطعتم من لوة{ ، " أال  

 .(1)إن الموة الرمً"
من رباط عن عكرمة فً لوله :"}وأعدوا لهم ما استطعتم من لوة{، لال : الحصون }و 

 .(5)الخٌل{، لال : اإلناث"

                                                             
 .ٕٖٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .ٕٖٗر: تفسٌر السعدي:انظ (ٖ)
 .2ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٗ/ٕالمنهاج فً شعب اإلٌمان: (ٙ)
 .ٖٔ/ٗٔ(:صٕٕٗٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٖ/ٗٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٗ/ٗٔ(:صٖٕٓٙٔأخرجه الطبري) (5)
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عن رجاء بن أبً سلمة لال : "لمً رجل مجاهًدا بمكة ، ومع مجاهد ُجَوالَك، لال : فمال  
 .(ٔ)مجاهد : هذا من الموة! ومجاهد ٌتجهز للؽزو"

 .(ٕ)عن السدي : "}وأعدوا لهم ما استطعتم من لوة{، من سبلح" 
 .(ٖ)تموى به فً الحرب من عددها"}من لوة{، من كل ما ٌ لال الزمخشري:" 
لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال : إن هللا أمر المإمنٌن بإعداد الجهاد  

وآلة الحرب وما ٌتمّوون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركٌن ، من السبلح والرمً وؼٌر 
، «الموة»دون معنى من معانً، معنى «الموة »ذلن ، ورباط الخٌل وال وجه ألن ٌمال : عنً بـ

ولد عمَّ هللا األمر بها"
(ٗ). 

ندب إلى اتخاذ الخٌل فمال: }وأعدوا  -عز وجل -: "فإن هللا -رحمه هللا-لال الشافعً  
لهم ما استطعتم من لوة{ اآلٌة، فؤطاع فً الرباط، وكانت علٌهم مإنة فً اتخاذه، وله ؼناء 

 .(٘)بشهوده علٌه، لٌس الراجل شبٌها به"
عن ٌزٌد بن عبد هللا بن عرٌب، عن أبٌه، عن جده، عن رسول هللا أخرج الواحدي 

ا َوَعبَلنٌَِةً  ِل َوالنََّهاِر ِسرًّ ٌْ فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد ملسو هيلع هللا ىلص، لال: "نزلت هذه اآلٌة: }الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم ِباللَّ
َربِِّهْم{
ولال ملسو هيلع هللا ىلص: إن الشٌاطٌن ال تخبل أحدا فً بٌته فرس عتٌك من ، فً أصحاب الخٌل، (ٙ)
 .(2)الخٌل"

لن ٌخبل الجن آدمٌا فً داره فرس عتٌك ". »وروي عن النبً أنه لال:لال السمعاتً:"
 .(1)أورده النماش فً تفسٌره"

نَّاُس لَهُ رجٌل ممسٌن بِعناِن لال: "خٌُر َما عاَش ال -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أبً هرٌرة أن رسول هللا 
فرِسِه فًِ سبٌِل هللاِ كلَّما سمَع هٌعةً أَْو فزعةً طاَر َعلَى متِن فرِسِه، فَالتمَس الموَت َوالمتَل فًِ 
عاِب، أَْو فًِ بطِن واٍد مْن هذ األودٌِة فًِ ؼنٌمٍة ٌمٌُم  مظانِِّه، أَو رجٌل فًِ شعبٍة مْن هِذِه الّشِ

زَكاة ٌعبُد هللاَ حتَّى ٌؤتٌِه الٌمٌُن، لٌَس ِمَن النَّاس إِالَّ فًِ َخٌٍر"الصَّبلة وٌُإتً ال
(5). 

كُْم{ ]األنفال :   ِ َوَعُدوَّ [، أي:" تُخٌفون بتلن الموة ٓٙلوله تعالى:}تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ
 .(ٓٔ)الكفار أعداء هللا وأعداءكم"

 .(ٔٔ)وعدوكم{، من المشركٌن" عن مماتل بن حٌان لوله: "}ترهبون به عدو هللا
 .(ٔ)ٌعنً: كفار العرب" لال مماتل بن سلمان:" 

                                                             
 .ٖٗ/ٗٔ(:صٖٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٗ/ٗٔ(:صٕٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .112/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (٘)
 .[2ٕٗ]البمرة : (ٙ)
( بعد أن ذكر هذه ٔ٘إسناده ضعٌؾ: لال السٌوطً فً لباب النمول )ص . 5ٕ(:ص2٘ٔأسباب النزول) (2)

 اآلٌة وهذا الحدٌث:
 ٌزٌد وأبوه مجهوالن أ. هـ.
( فً ترجمة عبد هللا بن عرٌب الملٌكً: أخرج ابن مندة فً ٖ٘ٔص  ٖالمٌزان )ج وجاء فً لسان 

المعرفة من طرٌك أبً عتبة أحمد بن الفرج عن بمٌة عنه ]أي عن عبد هللا بن عرٌب الملٌكً[ عن أبٌه عن جده 
بن سنان  رفعه: لن ٌخبل الشٌطان أحدا فً داره فرس عتٌك، وأخرجه ابن لانع من طرٌك أبً حٌوة عن سعٌد

عن عمرو بن عرٌب عن أبٌه عن جده، وأخرج الطبرانً من طرٌك أبً جعفر النفٌلً عن سعٌد بن سنان عن 
 ٌزٌد بن عبد هللا بن عرٌب عن أبٌه عن جده حدٌثا آخرا فً الخٌل.

 لال العبلبً: هذا اختبلؾ شدٌد مع ما فً رواٌته من الجهالة ٌعنً عبد هللا وٌزٌد وعمرا. أهـ.
 (.25ٗ/ ٕ( ، اإلصابة )2ٗٔ/ ٕ/ 2بمات ابن سعد )وانظر ط

 .5ٕٗ/٘. وانظر: تاوٌبلت أهل السنة للماترٌدي:2ٕ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .(115ٔ(، و مسلم )1ٖٓ/ 5رواه النسابً فً السٌر من الكبرى كما فً تحفة األشراؾ )(5)
 .2ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٕٖٔ/٘(:ص5ٔٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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ٌمول : تخٌفون بإعدادكم ذلن عدوَّ هللا وعدوكم من المشركٌن" لال الطبري:" 
(ٕ). 

 .(ٖ)عن ابن عباس:"}ترهبون به عدو هللا وعدوكم{ ، لال : تخزون به عدو هللا وعدوكم" 
 .(ٗ)به{، تخزون به"}ترهبون وعن ابن عباس أٌضا:" 
َهب   به ، إرهابًا وترهًٌبا ، وهو الرَّ ٌمال منه :"أرهبت العدو ، ورهَّبته ، فؤنا أرهبه وأرّهِ

ْهب " ، ومنه لول طفٌل الؽنوي والرُّ
(٘) : 

َهبِ  ْعِب والرَّ ٍ َدفَْعتُْم فًِ نُُحوِرِهُم            بَنًِ ِكبلٍب َؼَداة الرُّ ًّ ٌُْل أُّمِ َح َو
(ٙ) 

ُ ٌَْعلَُمُهْم{ ]األنفال :  لوله  [، أي:" وترهبون ٓٙتعالى:}َوآَخِرٌَن ِمْن ُدونِِهْم اَل تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ
 .(2)به آخرٌن ؼٌرهم ،ال تعلمون ما هم علٌه من النفاق ولكن هللا ٌعلمهم "

 .(1)أي: وترهبون آخرٌن من دونهم" لال الزجاج:" 
مول: هللا ٌعلم ما فً للوب المنافمٌن من النفاق الذي ٌ {"هللا ٌعلمهم عن مماتل بن حٌان:} 
 .(5)ٌسرون"
ٌمول وترهبون فٌما استعددتم به آخرٌن من دون كفار العرب، ٌعنً: الٌهود  لال مماتل:" 

 .(ٓٔ)ال تعرفهم ٌا دمحم }هللا ٌعلمهم{، ٌمول: هللا ٌعرفهم، ٌعنً: الٌهود"
 [، ألوال:ٓٙ]األنفال :  لوله تعالى:}َوآَخِرٌَن ِمْن ُدونِِهْم{وفً  

 .(ٔٔ)أحدها : هم بنو لرٌظة ، لاله مجاهد
 .(ٕٔ)والثانً : أهل فارس والروم. لاله السدي
 .(ٖٔ)والثالث : المنافمون ; لاله الحسن وابن زٌد
 .(٘ٔ). وحكً الطبري عن اآلخرٌن أنهم لوم من الجن(ٗٔ)والرابع : الشٌاطٌن، لاله معاذ بن جبل

 .(ٙٔ)رفون عداوته ، لاله بعض المتؤخرٌنوالخامس : كل من ال تع
 .(2ٔ)أنهم األعداء الذٌن ٌكونون من بعد إلى ٌوم المٌامة. أفاده الماترٌدي والسادس:

لال الطبري:" وأما لوله : }وآخرٌن من دونهم ال تعلمونهم{، فإن لول من لال : عنى به  
}ومن رباط الخٌل ترهبون به  الجن ، ألرُب وأشبهُ بالصواب ، ألنه جل ثناإه لد أدخل بموله :

عدو هللا وعدوكم{ ، األمَر بارتباط الخٌل إلرهاب كل عدّوٍ هلل وللمإمنٌن ٌعلمونهم ، وال شن أن 
المإمنٌن كانوا عالمٌن بعداوة لرٌظة وفارس لهم ، لعلمهم بؤنهم مشركون ، وأنهم لهم حرب. 

من دونهم ال تعلمونهم( ، ولكن معنى وال معنى ألن ٌمال : وهم ٌعلمونهم لهم أعداًء : )وآخرٌن 
ذلن إن شاء هللا : ترهبون بارتباطكم ، أٌها المإمنون ، الخٌَل عدوَّ هللا وأعداءكم من بنً آدم 
الذٌن لد علمتم عداوتهم لكم ، لكفرهم باهلل ورسوله ، وترهبون بذلن جنًسا آخر من ؼٌر بنً آدم 

                                                                                                                                                                               
 . ٖٕٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٔ)
 .ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗ/ٗٔ(:صٖٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘/ٗٔ(:صٖٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٌمدح بها بنً جعفر بن كبلب ، من أبٌات ثبلثة ، مفردة 5ٕٗ/ ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٙ٘دٌوانه : (٘)
 .5ٕٗ/ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة:ٖ٘/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٕٗ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص5ٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 . ٖٕٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٓٔ)
 .ٖٙ/ٗٔ(:ص5ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٙ/ٗٔ(:صٕٔٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٙ/ٗٔ(:صٕٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .2ٖ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .5ٕٗ/٘انظر: تاوٌبلت أهل السنة: (2ٔ)
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دونكم ، ألن بنً آدم ال ٌرونهم. ولٌل : إن صهٌل  ، ال تعلمون أماكنهم وأحوالهم ، هللا ٌعلمهم
 الخٌل ٌرهب الجن ، وأن الجن ال تمرب داًرا فٌها فرس.

فإن لال لابل : فإن المإمنٌن كانوا ال ٌعلمون ما علٌه المنافمون ، فما تنكر أن ٌكون 
 عُنًِ بذلن المنافمون ؟

حهم ، وإنما كان ٌَُروعهم أن لٌل : فإن المنافمٌن لم ٌكن تروعهم خٌل المسلمٌن وال سبل
ون من الكفر ، وإنما أمر المإمنون بإعداد  ٌظهر المسلمون على سرابرهم التً كانوا ٌستسرُّ
الموة إلرهاب العدو ، فؤما من لم ٌرهبه ذلن ، فؽٌر داخل فً معنى من أمر بإعداد ذلن له 

د فً هذا الموضع ، ألنه ، بمنصوب واح«العلم»المإمنون. ولٌل : }ال تعلمونهم{، فاكتفً لـ 
 :(ٔ)أرٌد : ال تعرفونهم ، كما لال الشاعر 

فَإِنَّ هللاَ ٌَْعلَُمنًِ َوَوْهًبا                  َوأَنَّا َسْوَؾ ٌَْلَماهُ ِكبلنا"
(ٕ). 

ِ{ ]األنفال :   ٍء فًِ َسبٌِِل َّللاَّ ًْ [، أي:" وما تنفموا فً ٓٙلوله تعالى:}َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َش
 .(ٖ)الجهاد وفً سابر وجوه الخٌرات"

ٌْكُْم{ ]األنفال :   ً كامبلً ٌوم ٓٙلوله تعالى:}ٌَُوؾَّ إِلَ [، أي:" تُْعطون جزاءه وافٌا
 .(ٗ)المٌامة"
ن ابن عباس عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص :"أنه كان ٌؤمر بؤن ال ٌصدق إال على أهل اإلسبلم حتى ع 

ل هللا ٌوؾ إلٌكم{، فؤمر بالصدلة بعدها على كل من سؤلن نزلت: }وما تنفموا من شًء فً سبٌ
 .(٘)من كل دٌن"
[، أي:" وال تنمصون من ذلن األجر ٓٙلوله تعالى:}َوأَْنتُْم اَل تُْظلَُموَن{ ]األنفال :  
 .(ٙ)شٌباً"
أي: ال ٌضٌع لكم عند هللا أجره فً اآلخرة وعاجل خلفه فً  لال دمحم بن إسحاق: " 

 .(2)"الدنٌا
 الفوابد:
 .وجوب إعداد الموة وهً فً كل زمان بحسبه -ٔ
الموة مطلوبة فً اإلسبلم، الموة فً اإلٌمان والعمٌدة، والموة فً العمل، والموة فً أن  -ٕ

 األبدان; ألن هذا ٌنتج خًٌرا للمسلمٌن.
الواجب على كل دولة إسبلمٌة عربٌة أو ؼٌر عربٌة أن تعد العدة وأن تستمٌم على أن  -ٖ

وعلى شرٌعته، وأعظم العدة االستمامة على الحك والثبات علٌه وطاعة هللا دٌن هللا 
ورسوله فً كل شًء وتحكٌم شرٌعته، هذه هً العدة، ثم العدة الحسٌة من الجٌش 
الطٌب والسبلح المناسب فً الولت الحاضر حسب طالتهم، فاهلل أمرهم بما ٌستطٌعون، 

ٍة{حٌث ٌمول تعالى: }َوأَِعدُّوا لَُهْم َما ا  .ْستََطْعتُْم ِمْن لُوَّ

                                                             
ع . وكان النمر بن تولب ، ناز 11، المفصل الزمخشري :  ٖٖٓااللتضاب : الشعر لنمر بن تولب،انظر:  (ٔ)

رجبل ٌمال له " وهب " ، من لومه ، فً ببر تدعى " الدحول " ) بالحاء المهملة ( ، فً أرض عكل ، نمٌرة 
 الماء ، ٌمول فٌها من هذه األبٌات : 

 ولكنَّ الدَُّحوَل إذَا أتَاَها ... ِعَجاُؾ الَماِل تتُْركُهُ ِسَمانَا
 ازعه فٌها فمال : وكان النمر سماه منها ، فلم ٌشكر له ، وخان األمانة ون
ٌَانَِتً َوْهٌب ، وأَْرُجو ... ِمَن هللاِ البراَءةَ َواألَماَنا  ٌُرٌُد ِخ

 فَإِنَّ هللاَ ٌَْعلَُمنًِ َوَوْهبًا ... َوٌَْعلَُم أَْن َسٌَلمَاهُ ِكبلنَا
ٌِْت ٌَْحَفظُهُ فخانَا  .َوإنَّ بَنًِ َرِبٌعَةَ بَْعَد َوْهٍب ... َكَراِعً البَ

 .5ٖ-2ٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص5ٔٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص5ٔٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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  مسمً الجهاد: جهاد السٌؾ والسنان وجهاد الحجة والبٌان.ملت اآلٌة لش -ٗ
 

 المرآن
ِ إِن هُ ُهَو الس ِمٌُع اْلعَِلٌُم )  [ٔٙ({ ]األنفال : ٔٙ}َوإِْن َجنَُحوا ِللس ْلِم فَاْجنَْح لََها َوتََوك ْل َعلَى ّللا 

 التفسٌر:
ْض أمرن إلى  -أٌها النبً-لحرب ورؼبوا فً مسالمتكم فِمْل إلى ذلن وإن مالوا إلى ترن ا وفَّوِ

ٌَّاتهم.  هللا، وثك به. إنه هو السمٌع أللوالهم، العلٌم بن
[، أي:" وإن مالوا إلى ترن ٔٙلوله تعالى:}َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها{ ]األنفال :  

 .(ٔ)"-أٌها النبً-ذلن الحرب ورؼبوا فً مسالمتكم فِمْل إلى 
 .(ٕ)لال مجاهد:" ٌعنً: الصلح، ٌعنً: لرٌظة" 
 .(ٖ)ٌمول: إن أرادوا الصلح فؤرده" لال مماتل:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : وإما تخافّن من لوم خٌانة وؼدًرا ، فانبذ  لال الطبري:" 

إلٌهم على سواء وآذنهم بالحرب }وإن جنحوا للسلم فاجنح لها{، وإن مالوا إلى مسالمتن 
 ومتاركتن الحرَب ، إما بالدخول فً اإلسبلم ، وإما بإعطاء الجزٌة ، وإما بموادعة ، ونحو ذلن

 .(ٗ)من أسباب السلم والصلح، فمل إلٌها ، وابذل لهم ما مالوا إلٌه من ذلن وسؤلوكه"
ٌمال منه: جنح الرجل إلى كذا ٌجنح إلٌه جنوًحا، وهً لتمٌم ولٌس ، فٌما ذكر عنها ،  

تمول :ٌجنُح، بضم النون ، وآخرون : ٌمولون :ٌَْجنِح، بكسر النون ، وذلن إذا مال ، ومنه لول 
 : (٘)ً ذبٌاننابؽة بن

ُل َؼاِلِب  ٌْمَنَّ أَنَّ لَبٌِلَهُ إذَا                      َما التَمَى الجْمعاِن أَوَّ  َجَوانَِح لَْد أَ
 .(ٙ)جوانح : موابل

، ولرأ البالون «السٌن»لرأ عاصم وحده فى رواٌة أبى بكر }وإن جنحوا للسلم{ بكسر 
 .(2)بالفتح}للسلم{، وروى حفص عن عاصم }للسلم{ أٌضا 

ِ{ ]األنفال :   ْض أمرن إلى هللا، وثك به"ٔٙلوله تعالى:}َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ [، أي:" وفَّوِ
(1). 

ٌمول:فّوِض إلى هللا، ٌا دمحم ، أمرن ، واستكِفه ، واثمًا به أنه ٌكفٌن"لال الطبري:" 
(5). 

 .(ٓٔ) الصلح"ولال مماتل:" ٌمول وثك باهلل فإنه معن فً النصر إن نمضوا  
 .(ٔٔ)عن ابن إسحاق : "}وتوكل على هللا{، إن هللا كافٌن" 

                                                             
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖ٘تفسٌر مجاهد: (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
، من شعره المشهور فً عمرو بن الحارث األعرج ، حٌن هرب إلى الشؤم ، من النعمان بن  ٖٗدٌوانه : (٘)

 المنذر فً خبر المتجردة ، ولبله ، ذكر فٌها ؼارة جٌشه ، والنسور التً تتبع الجٌش : 
ٌِْش ، َحلََّك فَْولَُهْم ... َعَصابِ  ٌٍْر تَْهتَِدي بِعََصابِبِ إذَا َما َؼَزْوا ِبالَج  ُب َط

َواِربِ  َماِء الدَّ اِرٌَاِت بالّدِ  ٌَُصاحْبنَُهْم َحتَّى ٌُِؽْرَن ُمؽَاَرهم ... ِمَن الضَّ
ٌَاِب الَمَرانِبِ   تََراهُنَّ َخْلَؾ الموِم ُخْزًرا ُعٌُونَها ... ُجلُوَس الشٌُُّوخِ فًِ ثِ

َمنَّ . . . . . . . ... . .  ٌْ  . . . . . . . . . . . . . . . . .َجوانَِح لَْد أ
 .وهذا من جٌد الشعر وخالصه

 .ٓٗ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٕٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٗ/ٗٔ(:صٕٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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[، أي:" إنه هو السمٌع أللوالهم، العلٌم ٔٙلوله تعالى:}إِنَّهُ هَُو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]األنفال :  
بنٌَّاتهم"
(ٔ). 
ن تسالمه ٌعنً بذلن : إن هللا الذي تتوكل علٌه ،}سمٌع{، لما تمول أنت وم لال الطبري:" 

وتتاركه الحرَب من أعداء هللا وأعدابن عند عمد السلم بٌنن وبٌنه ، وما ٌشترط كل فرٌك منكم 
على صاحبه من الشروط }العلٌم{، بما ٌضمره كل فرٌك منكم للفرٌك اآلخر من الوفاء بما عالده 

 .(ٕ)علٌه ، ومن المضمر ذلن منكم فً للبه ، والمنطوي على خبلفه لصاحبه"
 .(ٖ) مماتل:" }إنه هو السمٌع{ لما أرادوا من الصلح، }العلٌم{ به"ولال  
 اختلؾ المفسرون فً حكم هذه اآلٌة، على لولٌن: 

}لَاتِلُوا  أحدهما: أن المعنٌٌن هم المشركون، وأنها نسخت بآٌة السٌؾ. وبعضهم ٌمول: بموله:
، (ٙ)، وعكرمة(٘)، والحسن(ٗ)عن ابن عباس[. وهذا مروي 5ٕالَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاّلّل{ ]التوبة : 

 .(1)، وابن زٌد(2)، ولتادة(ٙ)وعكرمة
: }فَبَل تَِهنُوا َوتَْدعُوا إِلَى السَّْلِم َوأَْنتُُم -ملسو هيلع هللا ىلص -ولال مماتل:" نسختها اآلٌة التً فى سورة دمحم 

 .(5) ["ٖ٘اأْلَْعلَْوَن{ ]دمحم : 
 .(ٓٔ)ا محكمة. ولال مجاهد: "لرٌظة"والثانً: أن المعنٌٌن هم أهل الكتاب. وأنه

لال ابن الجوزي:" فعلى هذا المول إن للنا: إنها نزلت فً ترن حرب أهل الكتاب إذا  
بذلوا الجزٌة ولاموا بشرط الذمة فهً محكمة، وإن لٌل: نزلت فً موادعتهم على ؼٌر جزٌة 

 .(ٔٔ)ون باهلل{"توجه النسخ لها بآٌة الجزٌة وهً لوله تعالى: }لاتلوا الذٌن ال ٌإمن
: "وفٌه نظر ألن آٌة براءة فٌها األمر -بعد عزو دعوى النسخ إلى لابلٌه-ولال ابن كثٌر 

بمتالهم إذا أمكن ذلن. فؤما إن كان العدو كثٌفا فإنه ٌجوز مهادنتهم كما دلت علٌه هذه اآلٌة 
 .(ٕٔ)نسخ"الكرٌمة، وكما فعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم الحدٌبٌة فبل منافاة وال 

، ومكً بن أبً (ٖٔ)وهكذا رد دعوى النسخ ابن العربً لعدم وجود الشروط لولوعه 
 .(٘ٔ)، والطبري(ٗٔ)طالب
 الفوابد:

                                                             
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .٘٘ٔ، انظر: الناسخ والمنسوخ:ذكر النسخ النحاس هنا عن ابن عباس بآٌة: }فبل تهنوا وتدعوا إلى السلم{(ٗ)

عبٌد وابن المنذر، ، عن ابن عباس رضً هللا عنهما وعزاه إلى أبً 55ٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً الدر المنثور 
 .وابن أبً حاتم

 ٓ٘ٗ/.ٕ، انظر: نواسخ المرآن:لاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل{وذكر النسخ ابن الجوزي  عن ابن عباس بآٌة}
 .ٔٗ/ٗٔ(:ص2ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٔٗ/ٗٔ(:ص2ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
; واإلٌضاح ٘٘ٔوالناسخ والمنسوخ للنحاس: ، ٔٗ/ٗٔ(:صٕٙٗٙٔ(، و)ٕ٘ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)

 .5ٕ٘لمكً: 
 
 .ٕٗ/ٗٔ(:صٕٓ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٕٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖٗ/ٗٔ(:صٕٔ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٔٔ)
 .1ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .12ٙ/ ٕٔإحكام المرآن:انظر:  (ٖٔ)
 .5ٕ٘انظر: اإلٌضاح: (ٗٔ)
فؤما ما لاله لتادة ومن لال مثل لوله ، من أن هذه اآلٌة  . لال الطبري:"ٖٗ-ٕٗ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)

منسوخة ، فموٌل ال داللة علٌه من كتاب وال سنة وال فطرة عمل. ولد دللنا فً ؼٌر موضع من كتابنا هذا وؼٌره 
 ه. فؤما ما كان بخبلؾ ذلن ، فؽٌر كابٍن ناسخا".على أن الناسخ ال ٌكون إال ما نفى حكم المنسوخ من كل وج
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 .تمرٌر مبدأ: السلم المسلح -ٔ
جواز لبول السلم فً ظروؾ معٌنه، وعدم لبوله فً أخرى وذلن بحسب حال المسلمٌن  -ٕ

جمٌعا، كما صالح أهل مكة على ترن الحرب عشر  ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فعلهما، لوة وضعفا
سنٌن، ٌؤمن فٌها الناس، وٌكؾ بعضهم عن بعض، وصالح كثٌرا من لبابل العرب 

ال عهد له أربعة  صلحا مطلما، فلما فتح هللا علٌه مكة نبذ إلٌهم عهودهم، وأجل من
ِ َوَرسُوِلِه إِ  لَى الَِّذٌَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن أشهر، كما فً لول هللا سبحانه: }بََراَءةٌ ِمَن َّللاَّ

َ ُمْخِزي ٔ) ِ َوأَنَّ َّللاَّ ٌُْر ُمْعِجِزي َّللاَّ ( فَِسٌُحوا فًِ اأْلَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َواْعلَُموا أَنَّكُْم َؼ
 [.ٕ - ٔ({ ]التوبة : ٕاْلَكافِِرٌَن )

رة بعد الفتح مع الصدٌك لما حج وبعث ملسو هيلع هللا ىلص المنادٌن بذلن عام تسع من الهج
رضً هللا عنه، وألن الحاجة والمصلحة اإلسبلمٌة لد تدعو إلى الهدنة المطلمة ثم لطعها 

 -رحمه هللا  -عند زوال الحاجة، كما فعل ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولد بسط العبلمة ابن المٌم 
لن شٌخه شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة المول فً ذلن فً كتابه )أحكام أهل الذمة( ، واختار ذ

 .(ٔ)وجماعة من أهل العلم
 :«العلٌم»، «السمٌع»اثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما: -ٖ
الذي ٌسمع جمٌع األصوات باختبلؾ اللؽات على تفنن الحاجات، : هو "«السمٌع»فـ -

 .(ٕ)"فالسر عنده عبلنٌة البعٌد عنده لرٌب
 :(ٖ)وسمعه تعالى نوعان

لجمٌع األصوات الظاهرة والباطنة، الخفٌة والجلٌة، واحاطته احدهما: سمعه 
 التامة بها.

ومنه  والثانً: سمع اإلجابة منه للسابلٌن والداعٌن والعابدٌن فٌصٌبهم وٌثٌبهم،

َعاِء{  سمع هللا لمن »ولول المصلً  [، 5ٖ]إبراهٌم:لوله تعالى: }إِنَّ َرّبًِ لََسِمٌُع الدُّ
 .استجاب :أي، «حمده

 
 .(ٗ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًء:هو «العلٌم»و -
 

 المرآن
ُ ُهَو ال ِذي أٌَ َدَن بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْإِمنٌَِن ) ({ ]األنفال : ٕٙ}َوإِْن ٌُِرٌُدوا أَْن ٌَْخَدعُوَن فَِإن  َحْسبََن ّللا 

ٕٙ] 
 التفسٌر:

سٌكفٌن خداعهم; إنه هو الذي أنزل علٌن نصره وإن أراد الذٌن عاهدون المكر بن فإن هللا 
ان بالمإمنٌن من المهاجرٌن واألنصار.  ولوَّ

[، أي:" وإن أراد الذٌن عاهدون ٕٙلوله تعالى:}َوإِْن ٌُِرٌُدوا أَْن ٌَْخَدعُوَن{ ]األنفال :  
 .(٘)المكر بن"
 .(ٙ)"ٌؽدروا وٌمكروا بن لال البؽوي:أي:" 
 .(2)بإظهار الصلح خدٌعتن"لال الزجاج:" أي: إن أرادوا  

                                                             
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/1انظر: مجموع فتاوى ابن باز:  (ٔ)
 .5ٕٓ، وتفسٌر أسماء هللا الحسنى للسعدي:1ٔٔتوضٌح الكافٌة الشافٌة:(ٕ)
 .ٕٓٔ، تفسٌر اسماء هللا الحسنى للسعدي:ٖ٘الحك الواضح المبٌن:انظر:  (ٖ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٗ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
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ٌمول تعالى ذكره : وإن ٌرد ، ٌا دمحم ، هإالء الذٌن أمرتن بؤن تنبذ إلٌهم  لال الطبري:" 
 .(ٔ)على سواء إن خفت منهم خٌانة ، وبمسالمتهم إن جنحوا للسلم ، خداَعن والمكَر بن"

 .(ٕ)عن مجاهد ، "}وإن ٌرٌدوا أن ٌخدعون{، لال : لرٌظة" 
ُ{ ]األنفال : لوله تعالى:   .(ٖ)[، أي:" فإن هللا سٌكفٌن خداعهم"ٕٙ}فَإِنَّ َحْسبََن َّللاَّ
 .(ٗ)"كافٌن هللا لال البؽوي:أي:" 
 .(٘)لال الزجاج:" أي: فإن الذي ٌتولى كفاٌتن هللا" 
فإن هللا كافٌكهم وكافٌن خداَعهم إٌان، ألنه متكفل بإظهار دٌنن  ٌمول: لال الطبري:" 

ٌن أن ٌجعل كلمته العلٌا وكلمة أعدابه السفلى "على األدٌان ،  ومتضّمِ
(ٙ). 

أي: كافٌن ما ٌإذٌن، وهو المابم بمصالحن ومهماتن، فمد سبك ]لن[ من  لال السعدي:" 
 .(2)"كفاٌته لن ونصره ما ٌطمبن به للبن

 .(1)عن ابن إسحاق : "}وإن ٌرٌدوا أن ٌخدعون فإن حسبن هللا{، هو من وراء ذلن" 
[، أي:" إنه هو الذي أنزل ٕٙتعالى:}هَُو الَِّذي أٌَََّدَن بَِنْصِرِه َوِباْلُمْإِمِنٌَن{ ]األنفال : لوله  

ان بالمإمنٌن من المهاجرٌن واألنصار" علٌن نصره ولوَّ
(5). 

 .(ٓٔ)"أي: باألنصار لال البؽوي:" 
ٌعنً:  ٌمول : هللا الذي لوان بنصره إٌان على أعدابه}وبالمإمنٌن{ ،لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)باألنصار"
أي: أعانن بمعونة سماوٌة، وهو النصر منه الذي ال ٌماومه شًء،  لال السعدي:" 

 .(ٕٔ)"ومعونة بالمإمنٌن بؤن لٌضهم لنصرن
 .(ٖٔ)لال الزجاج:" معنى}أٌدن{: لوان" 

 .(ٗٔ)عن السدي: "}هو الذي أٌدن بنصره{، لال : باألنصار"

 الفوابد:
}َوإِْن ٌُِرٌُدوا أَْن  ، لال تعالى:الحسب والكفاٌة هلل وحده كالتوكل والتموى والعبادة أن -ٔ

 ُ ففرق بٌن الحسب والتؤٌٌد، فجعل الحسب له وحده، وجعل {، ٌَْخَدعُوَن فَإِنَّ َحْسبََن َّللاَّ
التؤٌٌد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحٌد من عباده حٌث أفردوه بالحسب، فمال 
ً َولَالُوا  تعالى: }الَِّذٌَن لَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس لَْد َجَمعُوا لَكُْم فَاْخَشْوهُْم فََزاَدهُْم إٌَِمانا

ُ َونِْعَم اْلَوِكٌُل{   .(٘ٔ). ولم ٌمولوا: حسبنا هللا ورسولهَٖحْسبُنَا َّللاَّ
ألّؾ بٌن للوبهم وجعلهم إخوانا بعضهم إذ  ،النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالصحابة رضً هللا عنهم تؤٌٌدبٌان  -ٕ

 . ٌحب بعض
 

                                                             
 .ٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗٗ/ٗٔ(:صٖٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
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 المرآن
َ أَ  ٌَْن لُلُوبِِهْم َولَِكن  ّللا  ٌَْن لُلُوبِِهْم لَْو أَْنفَْمَت َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا َما أَل ْفَت بَ ٌْنَُهْم إِن هُ }َوأَل َف بَ ل َف بَ

 [ٖٙ({ ]األنفال : َٖٙعِزٌٌز َحِكٌٌم )
 التفسٌر:

وَجَمع بٌن للوبهم بعد التفرق، لو أنفمت مال الدنٌا على جمع للوبهم ما استطعت إلى ذلن سبٌبل 
ولكن هللا جمع بٌنها على اإلٌمان فؤصبحوا إخوانًا متحابٌن، إنه عزٌز فً ُمْلكه، حكٌم فً أمره 

 وتدبٌره.
ٌَْن لُلُوبِِهْم{ ]األنفال :    .(ٔ)ع بٌن للوبهم بعد التفرق"[، أي:" وَجمَ ٖٙلوله تعالى:}َوأَلََّؾ َب
لال الفراء:ٌعنً:" بٌن للوب األنصار من األوس والخزرج كانت بٌنهم حرب، فلما دخل  

 .(ٕ)المدٌنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصلح هللا به وباإلسبلم ذات بٌنهم"
 .(ٖ)لال الزجاج:" أي: جمعهم على المودة على اإلٌمان" 
وجمع بٌن للوب المإمنٌن من األوس والخزرج ، بعد التفرق  لال الطبري:ٌرٌد" 

والتشتت ، على دٌنه الحك ، فصٌَّرهم به جمٌعًا بعد أن كانوا أشتاتًا ، وإخوانًا بعد أن كانوا 
 .(ٗ)"أعداء
فاجتمعوا وابتلفوا، وازدادت لوتهم بسبب اجتماعهم، ولم ٌكن هذا  لال السعدي:أي:" 

 .(٘)"وة هللابسعً أحد، وال بموة ؼٌر ل
عن السدي : "}وألؾ بٌن للوبهم{، لال : هإالء األنصار ، ألؾ بٌن للوبهم من بعد  

 .(ٙ)حرب ، فٌما كان بٌنهم"
 .(2)عن ابن إسحاق:"}وألؾ بٌن للوبهم{، على الهدى الذي بعثن به إلٌهم" 

الصحابة لٌس من شن أن هللا سبحانه هو الذي ألؾ بٌن للوب "دمحم جواد مؽنٌة:  لال 

بعد أن كانت عصٌة على التؤلٌؾ بخاصة بٌن األوس والخزرج الذٌن امتدت الحروب بٌنهم 
ً لٌس من شن أن هللا سبحانه ٌجري األمور على سننها، والمسببات على  ٕٓٔ سنة .. وأٌضا

 ً وعملٌاً،  أسبابها; وسبب التؤلٌؾ بٌن للوب أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هو اإلسبلم وإٌمانهم به نظرٌا
 .(1)"واإلسبلم من عند هللا، فصحت النسبة إلٌه تعالى

ٌْنَُهْم{  َ أَلََّؾ بَ َن لُلُوبِِهْم َولَِكنَّ َّللاَّ ٌْ  لوله تعالى:}لَْو أَْنفَْمَت َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا َما أَلَّْفَت بَ
ذلن سبٌبل، ولكن هللا  [، أي:" لو أنفمت مال الدنٌا على جمع للوبهم ما استطعت إلىٖٙ]األنفال : 

 .(5)جمع بٌنها على اإلٌمان فؤصبحوا إخوانًا متحابٌن"
فلو أنفمت ما فً األرض جمٌعا من ذهب وفضة وؼٌرهما لتؤلٌفهم بعد  لال السعدي:أي:" 

تلن النفرة والفرلة الشدٌدة }ما ألفت بٌن للوبهم{ ألنه ال ٌمدر على تملٌب الملوب إال هللا 
 .(ٓٔ)"تعالى
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لو أنفمت ، ٌا دمحم ، ما فً األرض  الطبري:ٌرٌد"لال  

ٌْلن، ولكن هللا جمعها على  جمٌعا من ذهب وَوِرق وَعَرض ، ما جمعت أنت بٌن للوبهم بح
ه : الهدى فؤتلفت واجتمعت ، تموٌة من هللا لن وتؤًٌٌدا منه ومعونة على عدون. ٌمول جل ثناإ

                                                             
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٔٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .٘ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .٘ٗ/ٗٔ(:صٕٙ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٙٗ/ٗٔ(:ص1ٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٓ٘/ ٖالتفسٌر الكاشؾ، دمحم جواد مؽنٌة: (1)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٖ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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والذي فعل ذلن وسبَّبه لن حتى صاروا لن أعوانًا وأنصاًرا وًٌدا واحدة على من بؽان سوًءا هو 
الذي إن رام عدوٌّ منن مراًما ٌكفٌن كٌده وٌنصرن علٌه ، فثك به وامض ألمره ، وتوكل 

 .(ٔ)"علٌه
ن أن لال الزجاج:" أعلم هللا جل وعز أن تؤلٌؾ للوب المإمنٌن من اآلٌات العظام وذل 
بعث إلى لوم أنفتهم شدٌدة، ونصرة بعضهم بعضا ومعاونته أبلػ نصرة ومعاونة،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 

كان ٌلطم من المبٌلة لطمة فٌماتل عنه حتى ٌدرن ثؤره، فؤلؾ االٌمان بٌن للوبهم حتى لاتل 
 .(ٕ)هو"الرجل أباه وأخاه وابنه، فؤعلم هللا عز وجل أن هذا ما توالة منهم إال 

عن ابن إسحاق:" }لو أنفمت ما فً األرض جمٌعا ما ألفت بٌن للوبهم ولكن هللا ألؾ  
 .(ٖ)بٌنهم{، بدٌنه الذي جمعهم علٌه ٌعنً األوس والخزرج"

عن الولٌد بن أبً مؽٌث ، عن مجاهد لال : "إذا التمى المسلمان فتصافحا ؼُِفر لهما. لال  
فمال مجاهد: أما سمعته ٌمول : }لو أنفمت ما فً األرض  للت لمجاهد : بمصافحٍة ٌؽفر لهما ؟

 .(ٗ)جمٌعًا ما ألفت بٌن للوبهم{؟ فمال الولٌد لمجاهد : أنت أعلم منً"
عبدة بن أبً لبابة، عن مجاهد ، ولمٌته وأخذ بٌدي فمال : إذا تراءى المتحابَّان فً عن  

خطاٌاهما كما ٌتحاتُّ ورق الشجر. لال عبدة هللا، فؤخذ أحدهما بٌد صاحبه وضحن إلٌه ، تحاتّت 
: فملت له : إّن هذا لٌسٌر! لال : ال تمل ذلن ، فإن هللا ٌمول : }لو أنفمت ما فً األرض جمٌعا ما 

 .(٘)ألفت بٌن للوبهم{! لال عبدة : فعرفت أنه أفمه منً"
ا ما عن أبً األحوص لال : "سمعت عبد هللا ٌمول : }لو أنفمت ما فً األرض جمٌع 

 .(ٙ)ألفت بٌن للوبهم{، اآلٌة ، لال : هم المتحابون فً هللا"
 -أو لال : عن الناس -عن عمٌر بن إسحاق لال: "كنا نُحدَّث أن أّول ما ٌرفع من الناس 
 .(2)األلفة"

[، أي:" ، إنه عزٌز فً ُمْلكه، حكٌم فً أمره ٖٙلوله تعالى:}إِنَّهُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]األنفال :  
 .(1)ه"وتدبٌر
ٌمول : إن هللا الذي ألؾ بٌن للوب األوس والخزرج بعد تشتت كلمتهما  لال الطبري:" 

وتعادٌهما ، وجعلهم لن أنصاًرا }عزٌز{، ال ٌمهره شًء ، وال ٌرّد لضاءه رادٌّ ، ولكنه ٌنفذ فً 
 .(5)خلمه حكمه. ٌمول : فعلٌه فتوكل ، وبه فثك}حكٌم{، فً تدبٌر خلمه"

 الفوابد:
اآلٌة تذكٌر هللا تعالى لنبٌه بما أنعم علٌه من تؤٌٌده له بالمإمنٌن الذٌن هم  فً هذه -ٔ

 .المهاجرون واألنصار
إن هللا تعالى جعل أحد أسباب تؤٌٌد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة الكرام ولد ألؾ بٌن للوبهم  -ٕ

 .وجمع كلمتهم ووحد صفهم ومن كانت هذه صفته فبلبد أن ٌكون عدالً خٌاراً 
وال تعاون وال تناصر، إال بتعمٌك مفهوم اإلٌمان فً النفوس، ولنا فً هذا  ةال ألفأنه  -ٖ

تجربة فرٌدة مضٌبة سوؾ تبمى مثبل أعلى ما بمٌت الحٌاة فمد كانت حٌاة العرب لبل 
اإلسبلم أشبه بحالنا الٌوم من الفرلة والمتال والتناحر والخصام واألنانٌة، وحب الذات، 

لظالم والمظلوم، وعدم اإلٌثار، والتضحٌة للمضطهدٌن وعدم التمٌٌز فً النصر بٌن ا

                                                             
 .٘ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٙٗ/ٗٔ(:ص1ٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٙٗ/ٗٔ(:ص5ٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٗ-ٙٗ/ٗٔ(:صٕٓٙٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٗ/ٗٔ(:صٕٗٙٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٗ-2ٗ/ٗٔ(:صٕٕٙٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
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والمحتاجٌن والمشردٌن من الضعفاء والمساكٌن، وعندما شع نور اإلسبلم فً للوب 
أولبن الموم للب أفعالهم وألوالهم رأسا على عمب فاستٌمظوا بعد الضبللة والعمى 

ألسنتهم وتتناللها  وأدركوا أن التآخً فً هللا لٌس مجرد شعار فً كلمة ٌجرونها على
أفواههم وإنما هو حمٌمة عملٌة ٌتصل بوالع الحٌاة، وبكل أوجه العبللات المابمة من 
تعاون وتناصر، وتناصح وإٌثار ومحبة، ولد لام بتطبٌك ذلن تطبٌما عملٌا كل من 
المهاجرٌن واألنصار، رضوان هللا علٌهم، ثم تبعهم على ذلن عامة المسلمٌن على 

 .درجات متفاوتة
وهذا ٌإكد لنا أن مناط التآخً والمحبة والتناصر بٌن المسلمٌن هو فهم اإلسبلم 
فهما صحٌحا، وتطبٌمه تطبٌما تاما كما فهمه وطبمه أولبن الصفوة األفاضل األبرار، ببل 

 .تردد أو مداهنة أو احتٌال
 :«الحكٌم«»العزٌز»: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة -ٗ
 هو المنٌع الذي ال ٌؽلب. والعز فً كبلم العرب على ثبلثة أوجه. :«العزٌز»فـ -

-أحدها: بمعنى الؽلبة، ومنه لولهم:من عز بز، أي: من ؼلب سلب، ٌمال منه: عز ٌعز 
 [.ٖٕ :]ص  {وعزنً فً الخطاب}من ٌعز. ومنه لول هللا سبحانه:  -بضم العٌن

من "ٌعز" ، كمول الهذلً  -بفتح العٌن-: عز ٌعز والثانً: بمعنى الشدة والموة. ٌمال منه
 :(ٔ)-ٌصؾ العماب-

 سوداء روثة أنفها كالمخصؾ             حتى انتهٌت إلى فراش عزٌزة  
 جعلها عزٌزة، ألنها من ألوى جوارح الطٌر.

 -بكسر العٌن-الثالث: أن ٌكون بمعنى نفاسة المدر. ٌمال منه: عز الشًء ٌعز  هوالوج
من ٌعز، فٌتؤول معنى العزٌز على هذا، أنه الذي ال ٌعادله شًء، وأنه ال مثل له، وال 

 .(ٕ)"نظٌر
هو المحكم لخلك األشٌاء. صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، كمولهم: ألٌم بمعنى: :"«الحكٌم»و -

 {آلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌم}: -جل وعز-: مسمع; كموله مإلم، وسمٌع بمعنى
فدل على أن المراد ، [ٔ :]هود {كتاب أحكمت آٌاته}[ ولال فً موضع آخر: ٔ:]ٌونس
 الحكٌم هنا الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى فعٌل.»ـب

ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن 
إذ لٌس كل الخلٌمة موصوفا بوثالة البنٌة، وشدة األسر كالبمة، والنملة، وما ، ر لهاالتمدٌ

أشبههما من ضعاؾ الخلك، إال أن التدبٌر فٌهما، والداللة بهما على كون الصانع 
وإثباته، لٌس بدون الداللة علٌه بخلك السموات واألرض والجبال وسابر معاظم الخلٌمة، 

[ لم تمع 2:]السجدة {الذي أحسن كل شًء خلمه}: -وعزجل -وكذلن. هذا فً لوله 
اإلشارة به إلى الحسن الرابك فً المنظر، فإن هذا المعنى معدوم فً المرد، والخنزٌر، 
والدب، وأشكالها من الحٌوان، وإنما ٌنصرؾ المعنى فٌهإلى حسن التدبٌر فً إنشاء كل 
شىء من خلمه على ما أحب أن ٌنشبه علٌه وإبرازه على الهٌبة التً أراد أن ٌهٌبه 

 .(ٖ)[ٕ:]الفرلان {وخلك كل شًء فمدره تمدٌرا}]تعالى[: علٌها. كموله 

                                                             
آخر لصٌدة ألبً كبٌر الهذلً،  15ٓٔ، وشرح أشعارهم للسكري ص ٓٔٔدٌوان الهذلٌٌن المسم الثانً ص (ٔ)

 بٌتاً، مطلعها: ٖٕأبٌاتها 
 أزهٌر هل عن شٌبة من مصرؾ ... أم ال خلود لباذٍل متكلؾِ 

ء، بدل، سوداء، وفً اللسان والماموس برواٌة: فتخا 2ٗٔ/ 2وتهذٌب األزهري  1ٕٔ/ ٕوفً مماٌٌس اللؽة 
وشرحه )عزز(. وفً الدٌوان، ٌرٌد: أن منسرها حدٌد دلٌك كؤنه مخصؾ. والروثة: طرؾ األنؾ، وفراشها: 

 عشها.
 على معنى "العزٌز". ٖٗوالبٌت استشهد به الزجاج فً تفسٌر األسماء ص 

 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (ٕ)
 .2ٖ-2ٕ/ٔانظر:شؤن الدعاء:(ٖ)
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 المرآن

ُ َوَمِن ات بَعََن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن ) ًُّ َحْسبَُن ّللا   [ٗٙ({ ]األنفال : ٗٙ}ٌَا أٌََُّها الن بِ
 التفسٌر:

 ٌا أٌها النبً إن هللا كافٌن، وكافً الذٌن معن من المإمنٌن شرَّ أعدابكم.
 اآلٌة لوالن:فً سبب نزول 

أحدهما: عن سعٌد بن جبٌر لال: "لما أسلم مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ثبلثة وثبلثون رجبل وست نسوة ثم أسلم 
. وروي عن سعٌد بن (ٔ)عمر، فنزلت:}ٌا أٌها النبً حسبن هللا ومن اتبعن من المإمنٌن{"

 .(ٖ)وأخرج الطبرانً نحوه عن ابن عباس .(ٕ)المسٌب نحو ذلن
والثانً: عن دمحم بن إسحاق عن الزهري فً لول هللا: "}حسبن هللا ومن اتبعن من المإمنٌن{، 

 .(ٗ)لال: ٌمال: نزلت فً األنصار"
ُ{ ]األنفال :   ًُّ َحْسبَُن َّللاَّ [، أي:" ٌا أٌها النبً إن هللا كافٌن شّر ٗٙلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها النَِّب
 .(٘)أعدابن"
  .(ٙ)نى: ٌكفٌن هللا"لال الواحدي:" المع 
 .(2)لال النحاس:" }حسبن هللا{، ابتداء وخبر، أي: كافٌن هللا، وٌمال: أحسبه إذا كفاه" 
 .(1)"ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : }ٌا أٌها النبً حسبن هللا{ لال الطبري:" 

                                                             
 .2ٕ1ٔ/٘(:ص5ٖٔ٘رجه ابن ابً حاتم)أخ (ٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.2ٕ1ٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٕ)
( من طرٌك إسحاق بن بشر الكاهلً ثنا خلؾ بن خلٌفة عن أبً هاشم 2ٕٓٗٔ( )ٓٙ/ ٕٔروي الطبرانً )(ٖ)

تسعة وثبلثون رجبل وامرأة، وأسلم عمر  - ملسو هيلع هللا ىلص -أسلم مع النبً »الرمانً عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس لال: 
ُ َوَمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ًُّ َحْسبَُن َّللاَّ . لال الهٌثمً فً «تمام األربعٌن، فؤنزل هللا عز وجل: }ٌَا أٌََُّها النَِّب

 (: ]رواه الطبرانً وفٌه إسحاق بن بشر الكاهلً وهو كذاب[.ٔٓٔ/ 2المجمع )
م بن محسن آل عٌسى فً كتابه: "دراسة نمدٌة فً المروٌات الواردة فً شخصٌة عمر بن الخطاب لال عبدالسبل

(: ]وكان إسبلم عمر رضً هللا عنه فٌما روي بعد تسعة 2ٗٔ: ٖٗٔ/ ٔوسٌاسته اإلدارٌة رضً هللا عنه" )
. وأّما عدد النساء وثبلثٌن رجبلً. ولٌل: إن إسبلمه كان بعد أربعٌن رجبلً. ولٌل: بعد خمسة وأربعٌن رجبلً 

البلتً سبمن عمر باإلسبلم فمٌل إنهن إحدى عشرة إمرأة. ولٌل إحدى وعشرٌن. وهذه الرواٌات ال تخلو من 
ضعؾ كما هو مبٌن فً الهامش، ولكنها متماربة فً تحدٌد العدد، فالرواٌة األولى حددت عدد الرجال السابمٌن 

تهم بؤربعٌن، والثالثة بخمسة وأربعٌن، وهذا فارق ؼٌر معتبر إذ إّن لعمر باإلسبلم بتسعة وثبلثٌن، والثانٌة حدد
زٌادة العدد، أو نمصه بواحد، أو اثنٌن، أو ثبلثة، أو أربعة أمر معتاد فً اإلحصاء حٌث إن بعض المسلمٌن كان 

 ٌخفً إسبلمه فٌعلم به البعض، وٌخفً على البعض.
ان فً السنة السادسة، أو السابعة كما تمدم ذلن. إالّ أن تحدٌد ك -رضً هللا عنه  -وعلى أّي حال فإن إسبلم عمر 

عدد من أسلم من الرجال بؤربعٌن، أو نحوها، والنساء بعشرة، أو عشرٌن فٌه نظر، فإن ابن إسحاق رحمه هللا 
 ذكر أن عدد المهاجرٌن إلى الحبشة الهجرة الثانٌة كانوا ثبلثة وثمانٌن رجبلً. ونمل ابن حجر عن ابن جرٌر
الطبري أن نساءهم، وأبناءهم كانوا معهم، فمال: ولٌل: إن عدة نسابهم ثمان عشرة امرأة. ولد ذكر ابن إسحاق 
أن إسبلم عمر رضً هللا عنه كان بعد الهجرة الثانٌة إلى الحبشة. لذلن لال ابن كثٌر رحمه هللا بعد أن ذكر 

من زعم أنه )أي: إسبلم عمر( كان تمام أربعٌن من إسبلم عمر كان بعد الهجرة الثانٌة للحبشة: "وهذا ٌرد لول 
المسلمٌن، فإن المهاجرٌن إلى الحبشة كانوا فوق الثمانٌن، اللهم إال أن ٌمال: إنه كان تمام األربعٌن بعد خروج 

لول ابن إسحك رحمه هللا بعد ذكره ألسماء المهاجرٌن  -رحمه هللا  -المهاجرٌن". ولعّل مما ٌإٌّد كبلم ابن كثٌر 
فمال: "وكان إسبلم عمر بعد  -رضً هللا عنه  -إلى الحبشة وهم ثبلثة وثمانون رجبلً. ثم ذكر إسبلم عمر 

 .إلى الحبشة"[ -ملسو هيلع هللا ىلص  -خروج من خرج من أصحاب رسول هللا 
 .2ٕ1ٔ/٘(:ص5ٖٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٗٗالوجٌز: (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .1ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
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[، أي:" وإن هللا كافً الذٌن معن ٗٙ]األنفال : لوله تعالى:}َوَمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن{  
من المإمنٌن شرَّ أعدابكم"
(ٔ). 

 .(ٕ)لال ابن أبً زمنٌن:" أي: و]هللا[ حسب من اتبعن" 
  .(ٖ)لال الواحدي:المعنى:" وٌكفً ]هللا[ من اتَّبعن من المإمنٌن " 
 اإه : ناهضواٌمول لهم جل ثن، وحسب من اتبعن من المإمنٌن ، هللالال الطبري:أي: " 

عدوكم ، فإن هللا كافٌكم أمرهم ، وال ٌهولنكم كثرة عددهم وللة عددكم ، فإن هللا مإٌدكم 
 .(ٗ)"بنصره
فً التؤوٌل، أي: « الكاؾ»لال النحاس:" }ومن اتبعن{ فً موضع نصب معطوؾ على  

 .(٘)ٌكفٌن هللا وٌكفً من اتبعن"
عدوكم، فإن هللا كافٌكم أمرهم، وال ٌهولنكم  لال الطبري:" ٌمول لهم جل ثناإه: ناهضوا 

 .(ٙ)كثرة عددهم وللة عددكم، فإن هللا مإٌدكم بنصره"
{، لال:حسبن هللا وحسب ٌا أٌها النبً حسبن هللا ومن اتبعن من المإمنٌن} عن الشعبً:" 

 .(2)من اتبعن من المإمنٌن، هللا"
اتبعن من المإمنٌن{، لال: ٌا أٌها عن ابن زٌد فً لوله: "}ٌا أٌها النبً حسبن هللا ومن  

 .(1)النبً حسبن هللا، وحسب من اتبعن من المإمنٌن، إّن حسبن أنت وهم، هللا"
ُ{ بعد ما ذكر فً لوله: }َوإِْن   لال الواحدي:" لال أهل المعانً: كرر فً }َحْسبَُن َّللاَّ

ُ{; ألن المعنى  هنان: إن أرادوا خداعن كفان هللا أمرهم، ٌُِرٌُدوا أَْن ٌَْخَدعُوَن فَإِنَّ َحْسبََن َّللاَّ
 .(5)والمعنى هاهنا عام فً كل كفاٌة تحتاج إلٌها"

ُ َوَمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]األنفال : وفً   ًُّ َحْسبَُن َّللاَّ ٌَا أٌََُّها النَّبِ ، [ٗٙلوله تعالى: }
 :(ٓٔ)لوالن

، وابن (ٔٔ)هللا ، وهذا لول الشعبًمعناه: حسبن وحسب من اتبعن من المإمنٌن أحدهما: 
 .(ٗٔ)، ومماتل(ٖٔ)والكلبً

أي: ٌكفٌن هللا وٌكفً من اتبعن من المإمنٌن، فتكون }من{ فً موضع النصب. لال 
 :(٘ٔ)الشاعر

 إِذَا كانت الهٌجاء وانشّمِت العصا                فحسبُن والضَّحاَن سٌٌؾ ُمَهنَّد
 ومتبعون إلى جهاد العدو من المإمنٌن ، دون الماعدٌن عنن منهم.حسبن هللا والمول الثانً: 

                                                             
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٕ)
 .2ٗٗالوجٌز: (ٖ)
 .5ٗ-1ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .5ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٗ/ٗٔ(:صٕ٘ٙٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٗ/ٗٔ(:ص1ٕٙٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٗ/ 1، والمرطبً 5ٔٔ/ ٘ٔذكره بمعناه الفخر الرازي . ٖٕٓ/ٓٔالتفسٌر البسٌط: (5)
، والنكت 22ٕ/ٕ، وتفسٌر السمعانً:ٖٓٔ/ٕ، ومعانً المرآن للنحاس:2ٔٗ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٓٔ)

 .ٖٖٔ/ٕوالعٌون:
 .5ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٙٙٔ) -(ٕ٘ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٗ/ٗٔ(:ص1ٕٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
، وسمط اللبالً 1ٔ٘/ 2، ولٌس فً دٌوانه، وببل نسبة فً خزانة األدب ٓٗٔالشاهد لجرٌر فً ذٌل األمالً (٘ٔ)

، 5ٓٓ/ ٕ، وشرح شواهد المؽنً 2ٖٗ، وشرح شواهد اإلٌضاح ص ٕٕٗ/ ٔ، وشرح األشمونً 155ص 
، ولسان العرب )حسب( و )هٌج( ، و )عصا( ، ومؽنً ٔ٘/ ٕ، وشرح المفصل 2ٓٗوشرح عمدة الحافظ 

 .1ٗ/ ٖ، والمماصد النحوٌة ٖٙ٘/ ٕاللبٌب 
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 ،(ٔ)وهذا لول الفراء وحسبن تباعن من المإمنٌن; فتكون }من{ فً موضع الرفع. أي:
ِض اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى اْلِمتَال{ ]األنفال :   [.٘ٙواستشهد على صحة لوله ذلن بموله : }َحّرِ

فً لوله « الكاؾ»: محل }َمِن{ نصب عطفا على لال اكثر المفسرٌن لال الثعلبً:"
، تمدٌره: «هللا»}َحْسبَُن{، ومعنى اآلٌة: وحسب من أتبعن، ولال بعضهم رفع عطفا على اسم 

 .(ٕ)حسبن هللا ومتّبعون من المإمنٌن"
; هل ٌجوز عمبل «ما لً إال هللا وأنت»ولد سبل الجبلل السٌوطً عن لول الناس: 

[; فؤجاب بؤن ذلن ٗٙالنبً حسبن هللا ومن اتبعن من المإمنٌن{ ]األنفال:  بموله تعالى: }ٌا أٌها
المول ال تشهد لصحته اآلٌة، ألن لوله: }ومن اتبعن{ معطوؾ على الكاؾ ال على لفظ الجبللة، 

 -حسبن وحسب من اتبعن، واستدل لعدم الجواز بما ورد أن رجبل لال للنبً  فٌكون المعنى: هللا
 .(ٖ)«بل ما شاء هللا وحده: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -: ما شاء هللا، وشبت. فمال له - ملسو هيلع هللا ىلص

لالها إبراهٌم صلى  -« حسبنا هللا ونعم الوكٌل» -عن ابن عباس رضً هللا عنهما; لال: 
معوا لكم هللا علٌه وسلم حٌن ألمً فً النار، ولالها دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لالوا له: }إن الناس لد ج

 .(ٗ)["2ٖٔآل عمران:]فاخشوهم فزادهم إٌمانا ولالوا حسبنا هللا ونعم الوكٌل{ 
 الفوابد:
 ال كافً إال هللا تعالى، ومن زعم أن هنان من ٌكفً سوى هللا تعالى فمد أشرن. -ٔ
هللا وحده حسب كل أحد، ال ٌشاركه فً ذلن أحد، وهذا هو المعنى الصحٌح لمول أن  -ٕ

ٌَا  ًُّ َحْسبَُن هللاُ َوَمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن ]األنفال: تعالى:  [، وهو المعنى ٗٙأٌََُّها النَّبِ
 .الذي اختاره أكثر العلماء والذي تإٌده األدلة الكثٌرة

هللا وحده كافٌن، وكافً  :أي"لال ابن المٌم رحمه هللا بعد ذكره لآلٌة السابمة: 
 .(٘)"أتباعن، فبل تحتاجون معه إلى أحد

عدالة الصحابة بتعدٌل هللا لهم، وإخباره عن طهارتهم إثبات ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٖ
ُ َوَمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ، فمال:واختٌاره لهم ًُّ َحْسبَُن َّللاَّ  .}ٌَا أٌََُّها النَّبِ

 
 المرآن
ٌِْن  }ٌَا َ ِض اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى اْلِمتَاِل إِْن ٌَكُْن ِمْنكُْم ِعْشُروَن َصابُِروَن ٌَْغِلبُوا ِمائَت ًُّ َحّرِ َوإِْن أٌََُّها الن بِ

 [٘ٙ({ ]األنفال : ٌَ٘ٙكُْن ِمْنكُْم ِمائَةٌ ٌَْغِلبُوا أَْلفًا ِمَن ال ِذٌَن َكفَُروا بِؤَن ُهْم لَْوٌم اَل ٌَْفمَُهوَن )

 التفسٌر:
ٌا أٌها النبً ُحثَّ المإمنٌن بن على المتال، إن ٌكن منكم عشرون صابرون عند لماء العدو ٌؽلبوا 
مابتٌن منهم، وإن ٌكن منكم مابة مجاهدة صابرة ٌؽلبوا ألفًا من الكفار; ألنهم لوم ال ِعْلم وال فهم 

 العلو فً األرض والفساد فٌها.عندهم لما أعدَّ هللا للمجاهدٌن فً سبٌله، فهم ٌماتلون من أجل 
ِض اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى اْلِمتَاِل{ ]األنفال :   ًُّ َحّرِ [، أي:" ٌا أٌها ٘ٙلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها النَّبِ

 .(ٙ)النبً ُحثَّ المإمنٌن بن على المتال"
 .(2)"أي: حثهم على المتال لال البؽوي:" 
لٌن على ما جبتهم به لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم   ملسو هيلع هللا ىلص: ُحثَّ متبعٌن ومصّدِ

 .(ٔ)من الحك، على لتال من أدبر وتولى عن الحك من المشركٌن"

                                                             
 .2ٔٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .2ٖٓ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٕ)
/ ٔذكره فً " الحاوي " )وجواب السٌوطً  (.ٕٗٔ/ٔ( ، وأحمد )2ٕٔٔابن ماجه: الكفارات )أخرجه  (ٖ)

ٖٖ2). 
 .(٘ٔٓٔٔ(، والنسابً فً الكبرى )ٖٙ٘ٗالبخاري )(ٗ)
 .ٖٓٔ/ ٕ، وشرح النونٌة للهراس، 21، وانظر: الحك الواضح المبٌن، صٕٔزاد المعاد:  (٘)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
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 فً اللؽة، أن ٌحث اإلنسان على الشًء حثا ٌعلم معه« التحرٌض»لال الزجاج:"  
}َحتَّى تَكُوَن الذي لد لارب الهبلن، ولوله تعالى: « الحارض»أنه حارض إن تخلؾ عنه، و

 .(ٕ)[، أي: حتى تذوب ؼما فتمارب الهبلن فتكون من الهالكٌن"1َ٘حَرًضا{ ]ٌوسؾ : 
بالػ فً حثهم علٌه وترؼٌبهم فٌه بكل ما أمكن من األمور  :أي لال أبو السعود:" 

المرؼبة التً أعظمها تذكٌر وعده تعالى بالنصر وحكمه بكفاٌته تعالى أو بكفاٌتهم وأصل 
ولال الراؼب كؤنه فً  ،وهو أن ٌنهكه المرض حتى ٌشفً على الموت ،الحرض :«التحرٌض»

فاألوجه حٌنبذ أن ٌجعل الحرض  :للت .األصل إزالة الحرض وهو ما ال خٌر فٌه وال ٌعتد به
تسمٌتهم « تحرٌضهم»معنى  :ولٌل ،عبارة عن ضعؾ الملب الذي هو من باب نهن المرض

محرضا فٌه لتهٌجه إلى اإللدام ولرئ  :أي ،ألمر حرضاحرضا بؤن ٌمال إنً أران فً هذا ا
 .(ٖ)"حرص بالصاد المهملة وهو واضح

ٌِْن{ ]األنفال :   َ [، أي:" إن ٘ٙلوله تعالى:}إِْن ٌَكُْن ِمْنكُْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن ٌَْؽِلبُوا ِمابَت
 .(ٗ)ٌكن منكم عشرون صابرون عند لماء العدو ٌؽلبوا مابتٌن منهم"

الطبري:"}إن ٌكن منكم عشرون{ رجبل}صابرون{، عند لماء العدو، وٌحتسبون لال  
 .(٘)أنفسهم وٌثبتون، لعدوهم }ٌؽلبوا مبتٌن{، من عدوهم وٌمهروهم "

وعد كرٌم منه تعالى بتؽلٌب كل جماعة من المإمنٌن على عشرة  لال أبو السعود:" 
 .(ٙ)"أمثالهم بطرٌك االستبناؾ بعد األمر بتحرٌضهم

[، أي:" وإن ٘ٙلوله تعالى:}َوإِْن ٌَكُْن ِمْنكُْم ِمابَةٌ ٌَْؽِلبُوا أَْلًفا ِمَن الَِّذٌَن َكَفُروا{ ]األنفال :  
 .(2)ٌكن منكم مابة مجاهدة صابرة ٌؽلبوا ألًفا من الكفار"

وال فهم عندهم [، أي:" ألنهم لوم ال ِعْلم ٘ٙلوله تعالى:}بِؤَنَُّهْم لَْوٌم اَل ٌَْفمَُهوَن{ ]األنفال :  
 .(1)لما أعدَّ هللا للمجاهدٌن فً سبٌله، فهم ٌماتلون من أجل العلو فً األرض والفساد فٌها"

لال الطبري:" ٌمول: من أجل أن المشركٌن لوم ٌماتلون على ؼٌر رجاء ثواب، وال  
هللا فً  لطلب أجر وال احتساب، ألنهم لم ٌفمهوا أن هللا ُموجٌب لمن لاتل احتساًبا، وطلب موعود

المٌعاد، ما وعد المجاهدٌن فً سبٌله، فهم ال ٌثبتون إذا صدلوا فً اللماء، خشٌة أن ٌُمتلوا فتذهب 
 .(5)دنٌاهم"
أي: إن المشركون ٌماتلون على ؼٌر احتساب وال طلب ثواب، وال ٌثبتون  لال البؽوي:" 

 .(ٓٔ)"إذا صدلتموهم المتال، خشٌة أن ٌمتلوا
بسبب أنهم لوم جهلة باهلل تعالى وبالٌوم اآلخر ال ٌماتلون احتسابا  :أي لال أبو السعود:" 

وامتثاال بؤمر هللا تعالى وإعبلء لكلمته وابتؽاء لرضوانه كما ٌفعله المإمنون وإنما ٌماتلون للحمٌة 
الجاهلٌة واتباع خطوات الشٌطان وإثارة ثابرة البؽً والعدوان فبل ٌستحمون إال المهر والخذالن 

لٌل من أن من ال ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر ال ٌإمن بالمٌعاد فالسعادة عنده لٌست إال هذه  وأما ما
الحٌاة الدنٌوٌة فٌشح بها وال ٌعرضها للزوال بمزاولة الحروب والتحام موارد الخطوب فٌمٌل 

سعادة إلى ما فٌه السبلمة فٌفر فٌؽلب وأما من اعتمد أن ال سعادة فً هذه الحٌاة الفانٌة وإنما ال

                                                                                                                                                                               
 .ٓ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٗ/ٗتفسٌر أبً السعود: (ٖ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔ٘-ٓ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗ/ٗتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٔ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
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هً الحٌاة البالٌة فبل ٌبال بهذه الحٌاة الدنٌا وال ٌمٌم لها وزنا فٌمدم على الجهاد بملب لوي وعزم 
 .(ٔ)"صحٌح فٌموم الواحد من مثله ممام الكثٌر فكبلم حك لكنه ال ٌبلبم الممام

، وروي عن ابن إسحاق: "}بؤنهم لوم ال ٌفمهون{، أي ال ٌماتلون على ِنٌٍَّة وال حّكٍ فٌه 
 .(ٕ)وال معرفة بخٌر وال شر"

 -أعنً لوله: }إن ٌكن منكم عشرون صابرون ٌؽلبوا مبتٌن{-وهذه اآلٌة  لال الطبري:" 
وإن كان مخرجها مخرج الخبر، فإن معناها األمر. ٌدّل على ذلن لوله: }اآلن خفؾ هللا عنكم{، 
فلم ٌكن التخفٌؾ إال بعد التثمٌل. ولو كان ثبوت العشرة منهم للمبة من عدوهم كان ؼٌر فرض 

كان ندًبا، لم ٌكن للتخفٌؾ وجه، ألن التخفٌؾ إنما هو ترخٌص فً ترن علٌهم لبل التخفٌؾ، و
ًما، لم ٌكن  الواحد من المسلمٌن الثبوَت للعشرة من العدو. وإذا لم ٌكن التشدٌد لد كان له متمّدِ
للترخٌص وجه، إذ كان المفهوم من الترخٌص إنما هو بعد التشدٌد. وإذ كان ذلن كذلن، فمعلوم 

آلن خفؾ هللا عنكم وعلم أن فٌكم ضعفا{، ناسخ لحكم لوله: }إن ٌكن منكم أن حكم لوله: }ا
عشرون صابرون ٌؽلبوا مبتٌن وإن ٌكن منكم مبة ٌؽلبوا ألفا من الذٌن كفروا{. ولد بٌنا فً 

، أن كل خبٍر من هللا وعد فٌه عباده على عمٍل ثواًبا وجزاء، «البٌان عن أصول األحكام»كتابنا 
 .(ٖ)وعذابًا، وإن لم ٌكن خارًجا ظاهُره مخرج األمر" وعلى تركه عمابًا

لال ابن الجوزي فً حكم هذه اآلٌة:" لال المفسرون: لفظ هذا الكبلم لفظ الخبر، ومعناه  
األمر والمراد: ٌماتلوا مابتٌن، وكان هذا فرضا فً أول األمر ثم نسخ بموله تعالى: }اآْلَن َخفََّؾ 

ُ َعْنكُْم{ ]األنفال:   .(ٗ)[ ففرض على الرجل أن ٌثبت لرجلٌن فإن زاد جاز له الفرار"َّٙٙللاَّ
 .(٘)لال الضحان:" كان هذا واجبًا أن ال ٌفر واحد من عشرة" 
لال عطاء:"كان الواحد لعشرة، ثم جعل الواحد باثنٌن; ال ٌنبؽً له أن ٌفرَّ منهما" 

(ٙ). 
ل: ٌماتلوا مبتٌن، ن السدي: "}إن ٌكن منكم عشرون صابرون ٌؽلبوا مبتٌن{، ٌموع 

فمال: }فإن ٌكن منكم مبة صابرة ٌؽلبوا  فكانوا أضعؾ من ذلن، فنسخها هللا عنهم. فخفؾ
 .(2)مبتٌن{، فجعل أول مرة الرجل لعشرة، ثم جعل الرجل الثنٌن"

لما نزلت هذه اآلٌة، ثملت على المسلمٌن، وأعظموا أن ٌماتل عشرون  لال ابن عباس:" 
مبتٌن، ومبة ألفا، فخفؾ هللا عنهم. فنسخها باآلٌة األخرى فمال: }اآلن خفؾ هللا عنكم وعلم أن 
فٌكم ضعفا فإن ٌكن منكم مبة صابرة ٌؽلبوا مبتٌن وإن ٌكن منكم ألؾ ٌؽلبوا ألفٌن{، لال: وكانوا 

الشطر من عدوهم لم ٌنبػ لهم أن ٌفروا منهم. وإن كانوا دون ذلن، لم ٌجب علٌهم إذا كانوا على 
 .(1)أن ٌماتلوا، وجاز لهم أن ٌتحّوزوا عنهم"

عن مجاهد فً لوله: "}إن ٌكن منكم عشرون صابرون ٌؽلبوا مبتٌن{، لال: كان فرض  
وا َؼلَبو ا. ثم خفؾ هللا عنهم فمال: }إن علٌهم إذا لمً عشرون مبتٌن أن ال ٌفروا، فإنهم إن لم ٌفرُّ

ٌكن منكم مبة صابرة ٌؽلبوا مبتٌن وإن ٌكن منكم ألؾ ٌؽلبوا ألفٌن بإذن هللا{ ، فٌمول: ال ٌنبؽً 
 .(5)أن ٌفّر ألؾ من ألفٌن، فإنهم إن صبروا لهم ؼلبوهم"

ن عكرمة، فً لوله: "}إن ٌكن منكم عشرون صابرون{، لال: واحد من المسلمٌن ع 
مشركٌن. ثم خفؾ عنهم فجعل علٌهم أن ال ٌفرَّ رجل من رجلٌن"وعشرة من ال

(ٔٓ). 

                                                             
 .ٖٗ/ٗتفسٌر أبً السعود: (ٔ)
 .ٙ٘/ٗٔ(:ص1ٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2٘-ٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓ٘ٔنواسخ المرآن: (ٗ)
 .ٙ٘/ٗٔ(:ص1ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٔ٘/ٗٔ(:ص5ٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٙ٘-٘٘/ٗٔ(:ص1ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕ٘/ٗٔ(:ص2ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٙ٘/ٗٔ(:ص1ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٗ٘/ٗٔ(:ص2ٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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}إن ٌكن منكم عشرون صابرون «: سورة األنفال»عن عكرمة والحسن لاال لال فً و 
ٌؽلبوا مبتٌن وإن ٌكن منكم مبة ٌؽلبوا ألفا من الذٌن كفروا بؤنهم لوم ال ٌفمهون{، ثم نسخ فمال : 

 .(ٔ)كم ضعفا{، إلى لوله : }وهللا مع الصابرٌن{"}اآلن خفؾ هللا عنكم وعلم أن فٌ
لال أبو جعفر النحاس: "وهذا تخفٌؾ ال نسخ، ألن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ولم  

ٌرفع حكم األول، ألنه لم ٌمل فٌه: ال ٌماتل الرجل عشرة، بل إن لدر على ذلن فهو االختٌار له. 
نسخ الصوم، وإنما هو تخفٌؾ ورخصة،  ونظٌر هذا إفطار الصابم فً السفر، ال ٌمال إنه

 .(ٕ)والصٌام له أفضل"
 الفوابد:
وجوب تحرٌض. المإمنٌن على الجهاد وحثهم علٌه فً كل من فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ

 زمان ومكان.
ومنها أن هللا تعالى لد مدح الصحابة رضً هللا تعالى عنهمبالشجاعة وبؤن الملٌل منهم  -ٕ

 .وبؤنهم كافون لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً المساعدة والتؤٌٌدٌماوم الكثٌر من الكفار 
 حرمة هزٌمة الواحد من الواحد والواحد من االثنٌن، وٌجوز ما فوق ذلن. -ٖ
 وجوب تثمٌؾ المجاهدٌن عمبل وروحا وصناعة. -ٗ
 

 المرآن
ُ َعْنكُْم َوَعِلَم أَن  فٌِكُْم َضْعفًا فَِإْن ٌَكُنْ  ٌِْن َوإِْن ٌَكُْن  }اآْلَن َخف َف ّللا  َ ِمْنكُْم ِمائَةٌ َصابَِرةٌ ٌَْغلِبُوا ِمائَت
ابِِرٌَن ) ُ َمَع الص  ِ َوّللا  ٌِْن بِِإْذِن ّللا   [ٙٙ({ ]األنفال : ِٙٙمْنكُْم أَْلٌف ٌَْغِلبُوا أَْلفَ

 التفسٌر:
ؽلبوا اآلن خفؾ هللا عنكم أٌها المإمنون لما فٌكم من الضعؾ، فإن ٌكن منكم مابة صابرة ٌ

مابتٌن من الكافرٌن، وإن ٌكن منكم ألؾ ٌؽلبوا ألفٌن منهم بإذن هللا تعالى. وهللا مع الصابرٌن 
 بتؤٌٌده ونصره.

ُ َعْنكُْم َوَعِلَم أَنَّ فٌِكُْم َضْعًفا{ ]األنفال :   [، أي:" اآلن رفع ٙٙلوله تعالى:}اآْلَن َخفََّؾ َّللاَّ
 .(ٖ)نون، وعلم ضعفكم فرحمكم فً أمر المتال"هللا عنكم ما فٌه مشمة علٌكم أٌها المإم

 .(ٗ)"أي: ضعفا فً الواحد عن لتال العشرة وفً المابة عن لتال األلؾ لال البؽوي:" 
 .(٘)لال الطبري:" ٌعنً: أن فً الواحد منهم عن لماء العشرة من عدوهم ضعفًا" 

 :(2)، وفً اختبلؾ المراءتٌن وجهان(ٙ)بضم الضاد وفتحها َضْعفًا{ولرىء}
 .(1)أحدهما : أنهما لؽتان ومعناهما واحد ، لاله الفراء

 والثانً : معناهما مختلؾ .
 :(5)وفً اختبلفهما وجهان

 أحدهما : أنها بالفتح : الضعؾ فً األموال ، وبالضم : الضعؾ فً األحوال .
 الثانً : أنها بالفتح : الضعؾ فً النٌات ، وبالضم : الضعؾ فً األبدان . 

 الوجهٌن فً الوجهٌن . ولٌل بعكس

                                                             
 .ٗ٘/ٗٔ(:ص2ٕٗٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٗٔالناسخ والمنسوخ: (ٕ)
 22ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٔ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٓ-1ٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .ٖٖٓ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٙٔ/ٗ، والحجة للمراء السبعة:5ٖٓ-1ٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .ٖٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٖٓ/ٕانظر النكت والعٌون: (5)
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ٌِْن{ ]األنفال :   َ [، أي:" إِن ٌوجد ٙٙلوله تعالى:}فَإِْن ٌَكُْن ِمْنكُْم ِمابَةٌ َصاِبَرةٌ ٌَْؽِلبُوا ِمابَت
 .(ٔ)منكم مابة صابرة على الشدابد ٌتؽلبوا على مابتٌن من الكفرة"

 .(ٕ)لال الطبري:أي:" عند لمابهم للثبات لهم، }ٌؽلبوا مبتٌن{ منهم" 
ولرأ أبو عمرو ، بالتاء جمٌعا (ٖ)«إن تكن ... فإن تكن»لرأ ابن كثٌر ونافع وابن عامر 

ولرأ عاصم وحمزة والكسابى الحرفٌن ، بالتاء واألخرى بالٌاء« فإن تكن منكم مابة صابرة»
 .(ٗ) جمٌعا بالٌاء، ولٌس عن نافع خبلؾ أنهما بالتاء إال ما رواه خارجة عن نافع أنهما بالٌاء

ِ{ ]األنفال :   ٌِْن بِإِْذِن َّللاَّ [، أي:" وإِن ٌوجد ٙٙلوله تعالى:}َوإِْن ٌَكُْن ِمْنكُْم أَْلٌؾ ٌَْؽِلبُوا أَْلَف
 .(٘)منكم ألؾ صابرون فً ساحة اللماء، ٌتؽلبوا على ألفٌن من األعداء بتٌسٌر هللا وتسهٌله"

إنهم إن صبروا لهم لال ابن ابً نجٌح:" ٌمول: ال ٌنبؽً أن ٌفر ألؾ من ألفٌن، ف 
 .(ٙ)ؼلبوهم"
 .(2)لال الطبري:" }بإذن هللا{، ٌعنً: بتخلٌة هللا إٌاهم لؽلبتهم، ومعونته إٌاهم" 
اِبِرٌَن{ ]األنفال :    ُ َمَع الصَّ [، أي:" وهللا مع الصابرٌن ٙٙلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(1)بتؤٌٌده ونصره"
صبره، وطلبًا لجزٌل الثواب من ربه،  لال الطبري:أي:"لعدوهم وعدو هللا، احتسابًا فً 

 .(5)بالعون منه له، والنصر علٌه"
اِبِرٌَن{ ]األنفال :   ُ َمَع الصَّ  :(ٓٔ)[، لوالنٙٙوفً لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 أحدهما : مع الصابرٌن على المتال فً معونتهم على أعدابهم .
 .الثانً : مع الصابرٌن على الطاعة فً لبول عملهم وإجزال ثوابهم

ً أن ال ٌنهزم مع  ً على من اللى عدوه من المشركٌن زحفا لال الماوردي:"فصار حتما
الموة على المصابرة حتى ٌمضً هللا من أمره ما شاء فؤما الهزٌمة مع العجز عن المصابرة فإن 

 ًّ لاتله أكثر من مثلٌه جاز أن ٌُولً عنهم منهزماً ، وإن لاتله مثبله فمن دون حرم علٌه أن ٌول
 م منهزماً على صفتٌن: عنه
إما أن ٌتحرؾ لمتال وهو أن ٌهرب لٌطلب، وٌفر لٌكر فإن الحرب كٌر وفٌر ، وهرب  -

 وطلب. 
وإما أن ٌتحٌز إلى فبة أخرى لٌماتل معها ، لربت الفبة أو بعدت، وذلن ظاهر فً لوله  -

ِمتَا فاً ّلِ ِ{، تعالى :}َوَمْن ٌَُولِِّهْم ٌَوَمبٍِذ ُدبَُرهُ إِالَّ ُمتََحّرِ َن َّللاَّ ٌِّزاً إَِلى فِبٍَة فَمَْد َبآَء بِؽََضٍب ّمِ ٍل أَْو ُمتََح
 .(ٔٔ)أي: صار بالمكان الذي ٌحك علٌه ؼضب هللا ، مؤخوذ من المبوأ وهو المكان"

وموافمٌه أن هذا على العموم ، محكوم به فً كل مسلم  (ٕٔ)ومذهب الشافعً وأصحابه
 .(ٖٔ)اللى عدواً ، وبه لال عبد هللا بن عباس

                                                             
 22ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٔ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٙ، و٘ٙفً اآلٌتٌن:  (ٖ)
 .1ٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 22ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .٘٘/ٗٔ(:ص21ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٔ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٔ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .٘٘-ٗ٘/ٗٔ(:ص22ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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إنما أمر الرجل أن ٌصبر نفسه لعشرة، والعشرة لمبة إذ المسلمون  لال ابن عباس:"
للٌل، فلما كثر المسلمون، خفؾ هللا عنهم. فؤمر الرجل أن ٌصبر لرجلٌن، والعشرة للعشرٌن، 

 .(ٔ)"والمبة للمبتٌن
بدر ، : أن ذلن خاص فً أهل (٘)، والضحان(ٗ)، ولتادة(ٖ)، ومجاهد(ٕ)وحكً عن الحسن
 .(ٙ)بدر ، وبه لال أبو حنٌفة

عن مجاهد لوله: "}إن ٌكن منكم عشرون صابرون{، إلى لوله: }وإن ٌكن منكم مبة{، 
لال: هذا ألصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم بدر، جعل على الرجل منهم عشرة من الكفار، فضجوا من ذلن، 

 .(2)فجعل على الرجل لتال رجلٌن، تخفٌفا من هللا"
 الفوابد:
وجوب الصبر فً ساحة المعارن وٌحرم الهزٌمة إذا كان عدد المإمنٌن اثنى عشر ألؾ  -ٔ

 من للة بإذن هللا تعالى. ٔمماتل أو أكثر إذ هذا العدد ال ٌؽلب
 معٌة هللا بالعلم والتؤٌٌد والنصر للصابرٌن دون الجزعٌن. -ٕ
 

 المرآن
ٍ أَْن ٌَكُوَن لَهُ أَْسَرى َحت ى ٌُثْ  ًّ ُ ٌُِرٌُد اآْلِخَرَة }َما َكاَن ِلنَبِ ْنٌَا َوّللا  ِخَن فًِ اأْلَْرِض تُِرٌُدوَن َعَرَض الدُّ

ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم )  [5ٙ({ ]األنفال : 5َٙوّللا 
 التفسٌر:

ال ٌنبؽً لنبً أن ٌكون له أسرى ِمن أعدابه حتى ٌبالػ فً المتل; إلدخال الرعب فً للوبهم 
متاع الدنٌا، « بدر»بؤخذكم الفداء من أسرى  -لمٌنٌا معشر المس-وٌوطد دعابم الدٌن، ترٌدون 

 وهللا ٌرٌد إظهار دٌنه الذي به تدرن اآلخرة. وهللا عزٌز ال ٌُْمهر، حكٌم فً شرعه.

 [:5ٙإلى  2ٙسبب نزول اآلٌات:]
عن أبً عبٌدة ، عن عبد هللا لال : "لما كان ٌوم بدر وجًء باألسرى ، لال رسول هللا 

ا تمولون فً هإالء األسرى ؟ فمال أبو بكر : ٌا رسول هللا ، لومن وأهلن ، استبمهم ملسو هيلع هللا ىلص : م
واستؤنهم ،  لعل هللا أن ٌتوب علٌهم. ولال عمر : ٌا رسول هللا ، كذبون وأخرجون ، لّدمهم 
فاضرب أعنالهم! ولال عبد هللا بن رواحة : ٌا رسول هللا ، انظر وادًٌا كثٌر الحطب فؤدخلهم فٌه 

م أضرمه علٌهم نارا. لال : فمال له العباس : لُِطعْت َرِحُمن! لال : فسكت رسول هللا صلى ، ث
هللا علٌه وسلم فلم ٌجبهم ، ثم دخل. فمال ناس : ٌؤخذ بمول أبً بكر. ولال ناس : ٌؤخذ بمول 

 فمال : " إّن هللا عُمر. ولال ناس : ٌؤخذ بمول عبد هللا بن رواحة. ثم خرج علٌهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
لٌلٌن للوب رجال حتى تكون ألٌن من اللبن ، وإن هللا لٌشدد للوَب رجال حتى تكون أشد من 
الحجارة! وإن مثلن ٌا أبا بكر مثل إبراهٌم ، لال : }َفَمْن تَبِعَنًِ فَإِنَّهُ ِمنًِّ َوَمْن َعَصانًِ فَإِنََّن 

ْبُهْم فَإِنَُّهْم [ ، ومَٖٙؼفُوٌر َرِحٌٌم { ]سورة إبراهٌم :  ثلن ٌا أبا بكر مثل عٌسى لال : }إِْن تُعَذِّ
[، ومثلن ٌا عمر مثل نوح ، لال : } َرّبِ ال تَذَْر َعَلى 1ِٔٔعبَاُدَن { ، اآلٌة ]سورة المابدة : 

ٌَّاًرا { ]سورة نوح :  َلى [ ، ومثلن كمثل موسى لال : } َربََّنا اْطِمْس عَ ٕٙاألْرِض ِمَن اْلَكافِِرٌَن َد
[. لال 11أَْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعلَى لُلُوبِِهْم فَبل ٌُْإِمنُوا َحتَّى ٌََرُوا اْلعَذَاَب األِلٌَم { ]سورة ٌونس : 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أنتم الٌوم عالة ،  فبل ٌنفلتَّن أحٌد منهم إال بفداء أو ضرب عنك. لال عبد هللا بن 
اء ، فإنً سمعته ٌذكر اإلسبلم! فسكت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فما رأٌتُنً فً مسعود : إال سهٌل بن بٌض

                                                             
 .٘٘-ٗ٘/ٗٔ(:ص22ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٗ٘/ٗٔ(:ص2ٕٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٗ٘/ٗٔ(:ص2ٕٙٙٔأخرجه الطبري) (2)
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ًَّ الحجارة من السماء ، منً فً ذلن الٌوم ، حتى لال رسول هللا صلى هللا  ٌوم أخوَؾ أن تمع عل
ن علٌه وسلم : إال سهٌل بن بٌضاء. لال : فؤنزل هللا : }ما كان لنبً أن ٌكون له أسرى حتى ٌثخ

 .(ٔ)فً األرض{ ، إلى آخر الثبلث اآلٌات"
عن عبد هللا بن عباس لال : "لما أسروا األسارى ، ٌعنً ٌوم بدر ، لال رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم : أٌن أبو بكر وعمر وعلً ؟ لال : ما ترون فً األسارى ؟ فمال أبو بكر : ٌا 

منهم فدٌة تكون لنا لوة على الكفار ، وعسى رسول هللا ، هم بنو العم والعشٌرة ، وأرى أن تؤخذ 
هللا أن ٌهدٌهم لئلسبلم! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ما ترى ٌا ابن الخطاب ؟ فمال : ال والذي ال إله إال 
هو ، ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ٌا نبً هللا ، ولكن أرى أن تمكننا منهم ، فتمكن علًٌّا من عمٌل 

 -نسٌٍب لعمر  -وتمكن حمزة من العباس فٌضرب عنمه ، وتمكننً من فبلن فٌضرب عنمه ، 
فؤضرب عنمه ، فإن هإالء أبمة الكفر وصنادٌدها. فهوَي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما لال أبو بكر ولم ٌهَو 

و بكر لاعدان ما للت. لال عمر : فلما كان من الؽد ، جبت إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فإذا هو وأب
ٌبكٌان ، فملت : ٌا رسول هللا ، أخبرنً من أّي شًء تبكً أنَت وصاحبن ، فإن وجدت بكاء 
بكٌت ، وإن لم أجد بكاء تباكٌت! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أبكً للذي عَرض ألصحابً من أخذهم 

من رسول هللا صلى هللا  الفداء ، ولمد عُِرض علً عذابكم أدنى من هذه الشجرة! لشجرة لرٌبة
علٌه وسلم ، فؤنزل هللا عز وجل : }ما كان لنبً أن ٌكون له أسرى حتى ٌثخن فً األرض{، إلى 

 .(ٕ)لوله : }حبلال طٌبا{ ، وأحّل هللا الؽنٌمة لهم"
ٍ أَْن ٌَكُوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى ٌُثِْخَن فًِ اأْلَْرِض{ ]األنفال  ًّ [، 2ٙ:  لوله تعالى:}َما َكاَن ِلنَبِ

أي:" ال ٌنبؽً لنبً أن ٌكون له أسرى ِمن أعدابه حتى ٌبالػ فً المتل; إلدخال الرعب فً 
 .(ٖ)للوبهم وٌوطد دعابم الدٌن"

ٌمول تعالى ذكره : ما كان لنبً أن ٌحتبس كافًرا لدر علٌه وصار فً ٌده  لال الطبري:" 

 .(ٗ)كٌن فٌها ، وٌمهرهم ؼلبة ولسًرا"من عبدة األوثان للفداء أو للمّن، حتى ٌبالػ فً لتل المشر
}حتى ٌثخن فً األرض{، معناه حتى ٌبالػ فً لتل أعدابه، وٌجوز أن لال الزجاج:"

فً كل شًء لوة الشًء وشدته ٌمال لد « اإلثخان»ٌكون حتى ٌتمكن فً األرض. و
 .(ٙ)فاألسر بعد المبالؽة فً المتل" ..."(٘)أثخنته"
حبس، وإنما لال هللا جل ثناإه ]ذلن[ لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، فً كبلم العرب : "ال« األسر»و

فه أن لتل المشركٌن الذٌن أسرهم ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم بدر ثم فادى بهم ، كان أولى بالصواب من أخذ  ٌعّرِ
 .(2)الفدٌة منهم وإطبللهم "

ٌثخن فً عن ابن إسحاق : "}ما كان لنبً أن ٌكون له أسرى{، من عدوه }حتى 
 .(1)األرض{، أي : ٌثخن عدوه حتى ٌنفٌهم من األرض"

عن سعٌد بن جبٌر فً لوله : "}ما كان لنبً أن ٌكون له أسرى حتى ٌثخن فً 
 .(5)األرض{، لال : إذا أسرتموهم فبل تفادوهم حتى تثخنوا فٌهم المتَل"

ن له أسرى عبٌد بن سلٌمان لال:" سمعت الضحان ٌمول فً لوله:}ما كان لنبً أن ٌكو
 .(ٔ)حتى ٌثخن فً األرض{ ، ٌعنً : الذٌن أسروا ببدر"

                                                             
 .ٕٙ-ٔٙ/ٗٔ(:5ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
( واإلمام أحمد )الفتح 2ٖٙٔح:  - 1ٖٖٔ/ٖ، وأخرجه مسلم )ٕٙ/ٗٔ(:ص5ٕٗٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)

( وأبو نعٌم فً "الدالبل" 2ٖٔ/ٖ( والبٌهمً فً "الدالبل" )ٖٔ/ٓٔ( وابن جرٌر )5ٕٕح:  - ٕٓٔ/ٗٔالربانً: 
 .من طرٌك سمان الحنفً به ٕٓٗ(، والواحدي فً اسباب النزول:2ٔٔ/ٕ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1٘5٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٙ/٘معانً المرآن: (ٙ)
 .5٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔٙ-ٓٙ/ٗٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٓٙ/ٗٔ(:ص15ٕٙٔأخرجه الطبري) (5)
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 .(ٕ)، المتل"«اإلثخان»عن مجاهد لال:" 
وعن مجاهد أٌضا: "}ما كان لنبً أن ٌكون له أسرى{، اآلٌة ، نزلت الرخصة بعُد ، إن 

 .(ٖ)شبت فمّن ، وإن شبت ففاد"
 .(ٗ)الون }أن ٌكون له{ بالٌاءبالتاء، ولرأ الب« أن تكون له أسرى»لرأ أبو عمرو وحده 

ٌَا{ ]األنفال :   ْن  -ٌا معشر المسلمٌن-[، أي:" ترٌدون 2ٙلوله تعالى:}تُِرٌُدوَن َعَرَض الدُّ
 .(٘)متاع الدنٌا"« بدر»بؤخذكم الفداء من أسرى 

 .(ٙ)ٌمول : ترٌدون بؤخذكم الفداء من المشركٌن متاع الدنٌا وطُْعمها" لال الطبري:" 
 .(2): "} ترٌدون عرض الدنٌا{، أي : المتاع والفداء بؤخذ الرجال " عن ابن إسحاق

 .(1)عن عكرمة فً لوله: }ترٌدون عرض الدنٌا{، ٌعنً: الخراج"
عن جابر بن زٌد كان ٌمول: "لٌس أحد ٌعمل عمبل ٌرٌد به وجه هللا ٌؤخذ علٌه شٌبا من 

 .(5)ا{"عرض الدنٌا إال كان حظه منه، ٌعنً لوله: }ترٌدون عرض الدنٌ
ُ ٌُِرٌُد اآْلِخَرةَ{ ]األنفال :   [، أي:" وهللا ٌرٌد إظهار دٌنه الذي به 2ٙلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٓٔ)تدرن اآلخرة"
 .(ٔٔ)لال أبو اللٌث:" ٌعنً: عزة الدٌن" 
ٌمول: وهللا ٌرٌد لكم زٌنة اآلخرة وما أعّد للمإمنٌن وأهل والٌته فً  لال الطبري:" 

جناته ، بمتلكم إٌاهم وإثخانكم فً األرض. ٌمول لهم : فاطلبوا ما ٌرٌد هللا لكم وله اعملوا، ال ما 
 .(ٕٔ)تدعوكم إلٌه أهواء أنفسكم من الرؼبة فً الدنٌا وأسبابها"

ٌا وهللا ٌرٌد اآلخرة{، لال: لو لم ٌكن لنا عن الحسن فً لوله: "}ترٌدون عرض الدن 
 .(ٖٔ)ذنوب نخاؾ على أنفسنا منها إال حبنا الدنٌا لخشٌنا على أنفسنا، أرٌدوا ما أراد هللا"

عن دمحم ابن إسحاق :"}وهللا ٌرٌد اآلخرة{، بمتلهم ، لظهور الدٌن الذي ٌرٌدون إطفاءه ، 

 .(ٗٔ)الذي به تدرن اآلخرة"
  ُ [، أي:" وهللا عزٌز ال ٌُْمهر، حكٌم فً 2ٙ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]األنفال : لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(٘ٔ)شرعه"
 .(ٙٔ)لال أبو اللٌث:" }عزٌز{ فً ملكه، }حكٌم{ فً أمره" 
ٌمول : إن أنتم أردتم اآلخرة ، لم ٌؽلبكم عدّو لكم ، ألن هللا عزٌز ال ٌمهر  لال الطبري:" 

 .(2ٔ)خلمه "وال ٌؽلب وأنه}حكٌم{ فً تدبٌره أمَر 

                                                                                                                                                                               
 .ٓٙ/ٗٔ(:ص5ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٓٙ/ٗٔ(:ص11ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٓٙ/ٗٔ(:ص5ٕٓٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٖٔ/٘(:ص5ٔ٘1، وابن أبً حاتم)ٔٙ-ٓٙ/ٗٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖٖٔ/٘(:ص5ٔ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٖٖٔ/٘(:ص5ٔ٘2أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1٘ٔلتفسٌر المٌسر:ا (ٓٔ)
 .ٕٖ/ٕبحر العلوم: (ٔٔ)
 .5٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖٖٔ/٘(:ص5ٔ٘5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٔٙ-ٓٙ/ٗٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٕٖ/ٕبحر العلوم: (ٙٔ)
 .5٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
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عن ابن عباس لوله : "}ما كان لنبً أن ٌكون له أسرى حتى ٌثخن فً األرض{، وذلن  
ٌوم بدر والمسلمون ٌومبذ للٌل ، فلما كثروا واشتد سلطانهم ، أنزل هللا تبارن وتعالى بعد هذا 

ا فَِداًء{، ]سورة دمحم :  ا َمنًّا بَْعُد َوإِمَّ ًَّ والمإمنٌن فً أمر [ ، فجعل هللاٗفً األسارى : }فَإِمَّ  النب
 .(ٔ)األسارى بالخٌار ، إن شاءوا لتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا فاَدْوهم"

، فً آخرٌن أن هذه اآلٌة (ٖ)، ومجاهد(ٕ)لال ابن الجوزي:" روي عن ابن عباس 
ا فَِداء{ ]دمحم :  ا َمنًّا بَْعُد َوإِمَّ للنسخ وجه ألن ؼزاة بدر كانت وفً [، ولٌس ٗمنسوخة بموله: }فَإِمَّ

المسلمٌن للة، فلما كثروا واشتد سلطانهم نزلت اآلٌة األخرى، وٌبٌن هذا لوله: }حتى ٌثخن فً 
 .(ٗ)األرض{"
لال أبو جعفر النحاس: "لٌس ها هنا ناسخ وال منسوخ، ألنه لال عزوجل }ما كان لنبً  

 .(٘)األرض كان له أسرى" أن ٌكون له أسرى حتى ٌثخن فً األرض{ فلما أثخن فً
وٌمول مكً بن أبً طالب: "والذي ٌوجبه النظر وعلٌه جماعة من العلماء أن اآلٌة ؼٌر  

 .(ٙ)منسوخة، ألنه خبر والخبر ال ٌنسخ"
 الفوابد:
إرشاد هللا تعالى لمادة األمة اإلسبلمٌة فً الجهاد أن ال ٌفادوا األسرى وأن ال ٌمنوا  -ٔ

أن ٌخنثوا فً أرض العدو لتبل وتشرٌدا فإذا خافهم العدو علٌهما بإطبللهم إال بعد 
 ورهبهم عندبذ ٌمكنهم أن ٌفادوا األسرى أو ٌمنوا علٌهم.

 التزهٌد فً الرؼبة فً الدنٌا لحمارتها، والترؼٌب فً اآلخرة لعظم أجرها. -ٕ
ٍ :}لد ٌلمح من شدة فً بعض آٌات العتاب المدنٌة مثل لوله تعالى أنه  -ٖ ًّ أَْن  َما َكاَن ِلنَبِ

ْنٌَا َوهللاُ ٌُِرٌُد اآْلِخَرةَ َوهللاُ  ٌَكُوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى ٌُثِْخَن فًِ اأْلَْرِض تُِرٌُدوَن َعَرَض الدُّ
. فإنما {(1ٙ( لَْواَل ِكتَاٌب ِمَن هللِا َسبََك لََمسَّكُْم فٌَِما أََخْذتُْم َعذَاٌب َعِظٌٌم )2َٙعِزٌٌز َحِكٌٌم )

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -تربٌة المجتمع اإلسبلمى فً أشخاص أصحاب النبً  المصد فٌه إلى نوع من
لتكون أسساً للتربٌة العامة فً جمٌع مراحل الحٌاة، ولهذا عدل عن توجٌه الكبلم بطرٌك 
ٍ ... ( الذي أخرج مخرج الؽٌبة مع أن  ًّ اإلفراد فً أول الكبلم فً لوله )َما َكاَن ِلَنبِ

ْنٌَا( الذي لصد به  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الممصود به هو النبً  إلى الجمع فً لوله )تُِرٌُدوَن َعَرَض الدُّ
 تربٌة جماعة المإمنٌن.

 :«الحكٌم«»العزٌز»: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما ومن الفوابد -ٗ
 .(2)"هو المنٌع الذي ال ٌؽلب:«العزٌز»فـ -
لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى ومعنى اإلحكام ، هو المحكم لخلك األشٌاء:"«الحكٌم»و -

 .(1)إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها
 

 المرآن
ِ َسبََك لََمس كُْم فٌَِما أََخْذتُْم َعذَاٌب َعِظٌٌم )  [5ٙ({ ]األنفال : 5ٙ}لَْواَل ِكتَاٌب ِمَن ّللا 

 التفسٌر:

                                                             
 .ٓٙ-5٘/ٗٔ(:ص1ٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
المول النحاس بإسناده عن ابن عباس من طرٌك علً بن أبً طلحة، وذكره مكً بن أبً طالب روى هذا (ٕ)

 .(ٕ٘ٙ; واإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه )ٙ٘ٔبدون إسناد، عنه. انظر: الناسخ والمنسوخ ص:
 .٘٘ٗ/ٕ، ونواسخ المرآن البن الجوزي:ٕٕ٘/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .٘٘ٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٗ)
 .ٙ٘ٔالناسخ والمنسوخ ص: انظر: (٘)
 .(ٕ٘ٙاإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه )(ٙ)
 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (2)
 .2ٖ-2ٕ/ٔانظر:شؤن الدعاء:(1)
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ى لهذه األمة، لنالكم عذاب لوال كتاب من هللا سبك به المضاء والمدر بإباحة الؽنٌمة وفداء األسر
 عظٌم بسبب أْخذكم الؽنٌمة والفداء لبل أن ٌنزل بشؤنهما تشرٌع.

ِ َسبََك{ ]األنفال :   [، أي:" لوال كتاب من هللا سبك به 1ٙلوله تعالى:}لَْواَل ِكتَاٌب ِمَن َّللاَّ
 .(ٔ)المضاء والمدر بإباحة الؽنٌمة وفداء األسرى لهذه األمة"

 .(ٕ)ٌمول: لوال أن هللا أحل الؽنابم ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال أبو اللٌث:" 
ٌمول تعالى ذكره ألهل بدر الذٌن ؼنموا وأخذوا من األسرى الفداء :  لال الطبري:" 

}لوال كتاب من هللا سبك{، ٌمول : لوال لضاء من هللا سبك لكم أهل بدر فً اللوح المحفوظ ، بؤن 
، وأن هللا لضى فٌما لضى أنه ال ٌُِضّل لوًما بعد إذ هداهم حتى ٌبٌن لهم ما  هللا ُمِحلٌّ لكم الؽنٌمة

 .(ٖ)ٌتمون، وأنه ال ٌعذب أحًدا شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسوال هللا ملسو هيلع هللا ىلص ناصًرا دٌَن هللا"
 .(ٖ)هللا"

ِ َسبََك{ ]األنفال : وفً   ال:[، ألو1ٙلوله تعالى:}لَْواَل ِكتَاٌب ِمَن َّللاَّ
: لوال كتاب من هللا سبك ألهل بدر أن ال ٌعذبهم، لمسهم فٌما أخذوه من فداء أسرى بدر أحدها

 .(2)، وسعٌد بن جبٌر(ٙ)، ولتادة(٘)، مجاهد(ٗ)عذاب عظٌم ، لاله الحسن
والثانً : لوال كتاب من هللا سبك فً أنه سٌحل لكم الؽنابم لمسكم فً تعجلها من أهل بدر عذاب 

 .(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)، والحسن(5)، وأبو هرٌرة(1)ابن عباسعظٌم ، لاله 
 .(ٕٔ): ٌعنً : لوال أنه سبك فً علمً أنً سؤحلُّ الؽنابم" لال أبو هرٌرة:" 
فً لوله:"}لوال كتاب من هللا سبك{، لال: سبك من هللا أن أحل لهم عن األعمش:  
 .(ٖٔ)الؽنٌمة"
ٌة ، وكانت الؽنابم لبل أن ٌبعث عن ابن عباس لوله : "}لوال كتاب من هللا سبك{ اآل 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً األمم ، إذا أصابوا مؽنًما جعلوه للمربان ، وحرم هللا علٌهم أن ٌؤكلوا منه للٌبل أو 

م ذلن على كل نبً وعلى أمته ، فكانوا ال ٌؤكلون منه ، وال ٌؽلُّون منه ، وال ٌؤخذون  كثًٌرا. ُحّرِ
ًّ إال منه للٌبل وال كثًٌرا إ ال عذبهم هللا علٌه. وكان هللا حرمه علٌهم تحرًٌما شدًٌدا ، فلم ٌحله لنب

لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص . وكان لد سبك من هللا فً لضابه أن المؽنم له وألمته حبلل ، فذلن لوله ٌوم بدر ، فً 
 .(ٗٔ){"أخذ الفداء من األسارى : }لوال كتاب من هللا سبك لمسكم فٌما أخذتم عذاب عظٌم

عن الحسن فً لوله : "}لوال كتاب من هللا سبك{ اآلٌة ، لال : إن هللا كان ُمْطِعم هذه  
األمة الؽنٌمةَ ، وإنهم أخذوا الفداء من أسارى بدر لبل أن ٌإمروا به. لال : فعاب هللا ذلن علٌهم 

 .(٘ٔ)، ثم أحله هللا"
فً لول هللا : "}لوال كتاب من هللا سبك{ اآلٌة ، وذلن ٌوم  وفً رواٌة أخرى عن الحسن 

بدر ، وأخذ أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص المؽانَم واألسارى لبل أن ٌإمروا به ، وكان هللا تبارن وتعالى لد 

                                                             
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .ٗٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٙ/ٗٔ(:صٖٔٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 5ٙ/ٗٔ(:صٖٗٔٙٔ(، و)ٖٓٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٙ/ٗٔ(:صٕٖٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٙ/ٗٔ(:ص5ٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٙ/ٗٔ(:صٖٙٔٙٔ، و) ٘ٙ/ٗٔ(:ص52ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٙٙ/ٗٔ(ص:ٖٓٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .٘ٙ/ٗٔ(:ص5ٕٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٓ-5ٙ/ٗٔ:ص(ٖٙٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 ٙٙ/ٗٔ(.:صٖٓٓٙٔاخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٙٙ/ٗٔ(:ص55ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .٘ٙ/ٗٔ(:ص52ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .٘ٙ/ٗٔ(:ص5ٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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كتب فً أم الكتاب : المؽانم واألسارى حبلل لدمحم وأمته، ولم ٌكن أحله ألمة لبلهم ، وأخذوا 
وأسروا األسارى لبل أن ٌنزل إلٌهم فً ذلن ، لال هللا : }لوال كتاب من هللا سبك{، ٌعنً  المؽانم

 .(ٔ)فً الكتاب األول. أن المؽانم واألسارى حبلل لكم"
}لوال كتاب من هللا سبك{، لال : }سبك{، أن ال ٌعذب أحًدا  وروي عن الحسن أٌضا:" 

 .(ٕ)من أهل بدر"
سبك أن ال ٌإاخذ أحداً بعمل أتاه على جهالة لمسكم فٌما أخذتم عذاب والثالث : لوال كتاب من هللا 

 .(ٗ)، ابن اسحاق(ٖ)عظٌم ، لاله مجاهد
والرابع : لوال كتاب من هللا سبك وهو المرآن الذي آمنتم به الممتضً ؼفران الصؽابر لمسكم 

 .(٘)ذكره الماوردي فٌما أخذتم عذاب عظٌم .
من أنه ٌؽفر لمن عمل الخطاٌا ثم علم ما علٌه فتاب، حكاه ابن  لوال كتاب من هللا سبك والخامس:

 .(ٙ)الجوزي عن الزجاج
لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن بالصواب ، ما لد بٌناه لبُل. وذلن أن لوله : }لوال  

كتاب من هللا سبك{، خبر عامٌّ ؼٌر محصور على معنى دون معنى ، وكل هذه المعانً التً 
كرت ، مما لد سبك فً كتاب هللا أنه ال ٌإاخذ بشًء منها هذه األمة ، وذلن : ما ذكرتها عمن ذ

عملوا من عمل بجهالة ، و إحبلل الؽنٌمة ، والمؽفرة ألهل بدر ، وكل ذلن مما كتب لهم. وإذ 
كان ذلن كذلن ، فبل وجه ألن ٌخّص من ذلن معنى دون معنى ، ولد عم هللا الخبر بكل ذلن ، 

 .(2)جب صحة المول بخصوصه"بؽٌر داللة تو
[، أي:" لنالكم عذاب عظٌم 1ٙلوله تعالى:}لََمسَّكُْم فٌَِما أََخْذتُْم َعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]األنفال :  

 .(1)بسبب أْخذكم الؽنٌمة والفداء لبل أن ٌنزل بشؤنهما تشرٌع"
 .(5)لنالكم من هللا ، بؤخذكم الؽنٌمة والفداء ، عذاب عظٌم" لال الطبري:أي:" 

 .(ٓٔ): لمسكم فٌما أخذتم من األسارى عذاب عظٌم" لال أبو هرٌرة:" 
 .(ٔٔ)لال أبو اللٌث:" ٌعنً: ألصابكم فٌما أخذتم من الفداء عذاب عظٌم" 
 .(ٕٔ)ن ابن إسحاق :"}لمسكم فٌما أخذتم{، لعذبتكم فٌما صنعتم"ع 
 .(ٖٔ)عن سعٌد بن جبٌر:"}لمسكم فٌما أخذتم{، لال: من الفداء }عذاب عظٌم{" 
عن ابن عباس لوله: "}لمسكم فٌما أخذتم عذاب عظٌم{، ٌمول: ؼنابم بدر لبل أن ٌحلها  

 .(ٗٔ)لهم ٌمول: لوال أنً ال أعذب من عصانً حتى أتمدم إلٌهم }لمسكم فٌما أخذتم عذاب عظٌم{"
لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ما أحلت الؽنابم ألحٍد سُوِد الرإوس من  وعن أبً هرٌرة ، 

لبلكم ، كانت تنزل ناٌر من السماء وتؤكلها ، حتى كان ٌوم بدر ، فولع الناس فً الؽنابم ، فؤنزل 
 .(٘ٔ)هللا : }لوال كتاب من هللا سبك لمسكم{ ، حتى بلػ ، )حبلال طٌبًا{"

                                                             
 .٘ٙ/ٗٔ(:ص5ٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٙ/ٗٔ(:صٖٖٔٙٔأخره الطبري) (ٕ)
 .2ٓ-5ٙ/ٗٔ(:صٖٙٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 2ٓ/ٗٔ(:ص2ٖٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٖٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٕٙ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .2ٔ-2ٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٗٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 ٙٙ/ٗٔ(.:صٖٓٓٙٔاخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٖ/ٕبحر العلوم: (ٔٔ)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص5ٔ2ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص5ٔ2ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص5ٔ2ٕأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٙٙ/ٗٔ(:صٖٔٓٙٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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: "أسر المسلمون من المشركٌن سبعٌن ولتلوا سبعٌن ، فمال رسول هللا عن عبٌدة ، لال  
ْوا به على عدوكم ، وإن لبلتموه لتل منكم سبعون أو  ملسو هيلع هللا ىلص : اختاروا أن تؤخذوا منهم الفداء فتموَّ
 تمتلوهم! فمالوا : بل نؤخذ الفدٌة منهم ، ولُتل منهم سبعون ، لال عبٌدة ، وطلبوا الخٌرتٌن

 .(ٔ)كلتٌهما"
أربعون درهًما « األولٌة»عن عبٌدة أٌضا، لال : "كان فداء أسارى بدر مبة أولٌة ، و  

 .(ٕ)، ومن الدنانٌر ستة دنانٌر"
لال ابن إسحاق : لما نزلت : "}لوال كتاب من هللا سبك{، اآلٌة ، لال رسول هللا صلى  

ه إال سعد بن معاذ ، لموله : ٌا نبً هللا ، هللا علٌه وسلم : " لو نزل عذاٌب من السماء لم ٌنج من
 .(ٖ)كان اإلثخان فً المتل أحّب إلً من استبماء الرجال"

لال ابن زٌد : "لم ٌكن من المإمنٌن أحد ممن نُِصر إال أحبَّ الؽنابم ، إال عمر بن  
، نحن لوم الخطاب ، جعل ال ٌلمى أسًٌرا إال ضرب عنمه ، ولال : ٌا رسول هللا ، ما لنا وللؽنابم 

لو عذبنا فً هذا األمر ٌا عمر ما نجا »نجاهد فً دٌن هللا حتى ٌُعبد هللا! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .(ٗ)«ؼٌرن! لال هللا : ال تعودوا تستحلون لبل أن أحّل لكم"

 الفوابد:
 إباحة الؽنابم. -ٔ
بعض التصرفات التى لم ٌوح إلٌه شىء أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كانت تصدر عنه ومن الفوابد:  -ٕ

بخصوصها، بل كان أمرها متروكا إلى اجتهاده الخاص، فكان فى بعض األحٌان ٌإدٌه 
)لبول الفداء وعدم ففى هذه الحادثة، اجتهاده إلى ما هو حسن، متجاوزا ما هو أحسن منه

فٌها  ، لم ٌكن من الرسول إال االجتهاد فى لضٌة لم ٌوح إلٌهاإلثخان فً األرض(
ولم ٌخطىء فى حكمه فٌها، ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌمر على خطؤ، وإنما عدل عما  بشىء،

 هو أحسن إلى ما هو حسن.
أن هللا تعالى كتب ممادٌر المخلولات، والممصود بهذه الكتابة، الكتابة فً اللوح  -ٖ

وٌجري فهو المحفوظ، وهو الكتاب الذي لم ٌفرط فٌه هللا من شًء، فكل ما جرى 
 مكتوب عند هللا، وأدلة هذه المرتبة كثٌرة نذكر منها:

 األدلة من المرآن الكرٌم: -أ
ٍء ]األنعام:  - ٔ ًْ ْطَنا فًِ الِكتَاِب ِمن َش ا فَرَّ [ على أحد الوجهٌن، وهو أن 1ٖلوله تعالى: مَّ

ما ٌجري مكتوب ، فكل  (٘)الممصود بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، فاهلل أثبت فٌه جمٌع الحوادث
 عند هللا فً اللوح المحفوظ.

اِلُحوَن }ولال تعالى:  - ٕ ْكِر أَنَّ اأْلَْرَض ٌَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ َولَمَْد َكتَْبنَا فًِ الزَّ
فؤخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور فً الكتب الشرعٌة والمدرٌة فهو كابن ال ، "[٘ٓٔ]األنبٌاء: 
واآلٌة دالة على مرتبة الكتابة عند من فسر الزبور بالكتب بعد الذكر، والذكر أم  .(ٙ)"محالة

 .(2)الكتاب عند هللا وهو اللوح المحفوظ

                                                             
 .2ٙ/ٗٔ(:صٖٖٓٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٙ/ٗٔ(:صٖٗٓٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٔ/ٗٔ(:صٕٖٓٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٔ/ٗٔ(:ص5ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
(. والوجه الثانً: 1ٕٗ/ ٖ(. وانظر: ))تفسٌر ابن كثٌر(( )2٘ٔ/ ٖ))فتح البٌان فً مماصد المرآن(( )انظر: (٘)

 .(ٓٗأن الممصود بالكتاب المرآن، انظر: ))شفاء العلٌل(( )ص: 
 .(25ٖ/ ٘تفسٌر ابن كثٌر(( )(ٙ)
 .(21ٖ/ ٘(، وانظر: ))تفسٌر ابن كثٌر(( )2ٕ٘/ ٖانظر: ))تفسٌر النسفً(( )(2)
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َن هللاِ َسبََك لََمسَّكُْم فٌَِما أََخْذتُْم َعذَاٌب َعِظٌٌم  - ٖ ولال تعالى فً لصة أسرى بدر: لَّْوالَ ِكتَاٌب ّمِ
كتاب سبك به المضاء والمدر عند هللا أنه لد أحل لكم الؽنابم، وأن هللا [ أي: لوال 1ٙ]األنفال: 

 فاآلٌة دلٌل على الكتاب السابك. (ٔ)رفع عن أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص العذاب، لمسكم العذاب
َماء َواأْلَْرِض إِنَّ ذَِلَن  - ٗ َ ٌَْعلَُم َما فًِ السَّ ِ ولال تعالى: أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ فًِ ِكتَاٍب إِنَّ ذَِلَن َعلَى َّللاَّ

[ وهذه اآلٌة من أوضح األدلة الدالة على علمه المحٌط بكل شًء، وأنه علم 2ٌَِٓسٌٌر ]الحج: 
فاآلٌة جمعت بن  (ٕ)الكابنات كلها لبل وجودها، وكتب هللا ذلن فً كتابه اللوح المحفوظ

 المرتبتٌن.
بٌٍِن ]النمل:ولال تعالى: َوَما ِمْن َؼابِبٍَة فِ  - ٘ [. أي: خفٌة، 2ً٘ السََّماء َواأْلَْرِض إِالَّ فًِ ِكتَاٍب مُّ

أو سر من أسرار العالم العلوي والسفلً إال فً كتاب مبٌن لد أحاط ذلن الكتاب بجمٌع ما كان 
وٌكون إلى أن تموم الساعة، فما من حادث جلً أو خفً إال وهو مطابك لما كتب فً اللوح 

 ٌة دلٌل على الكتابة السابمة لكل ما سٌمع.، فاآل(ٖ)المحفوظ
ولال تعالى فً آٌة جمعت بٌن مرتبتً العلم والكتابة: َوَما تَكُوُن فًِ َشؤٍْن َوَما تَتْلُو ِمْنهُ ِمن  - ٙ

ٌْكُْم شُُهوًدا إِْذ تُِفٌُضوَن فٌِِه َوَما ٌَْعُزُب عَ  ثَْماِل لُْرآٍن َوالَ تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِالَّ ُكنَّا َعلَ بَِّن ِمن ّمِ ن رَّ
بٌٍِن ]ٌونس:  ةٍ فًِ األَْرِض َوالَ فًِ السََّماء َوالَ أَْصؽََر ِمن ذَِلَن َوال أَْكبََر إِالَّ فًِ ِكتَاٍب مُّ [ فما ٔٙذَرَّ

ٌعزب عن ربن، أي: ما ٌؽٌب عن علمه، وبصره، وسمعه ومشاهدته أي شًء حتى مثالٌل 
رتبة العلم، ولوله: إِالَّ فًِ ِكتَاٍب مرتبة الكتابة، وكثٌراً ما الذر، بل ما هو أصؽر منها، وهذه م

 .(ٗ)ٌمرن هللا سبحانه وتعالى بٌن هاتٌن المرتبتٌن
 األدلة من السنة: -ب
من أوضح أدلة هذه المرتبة ما رواه عبدهللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما لال:  - ٔ

كتب هللا ممادٌر الخبلبك لبل أن ٌخلك السموات واألرض بخمسٌن "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 

كتب هللا ممادٌر الخبلبك "فالدلٌل من الحدٌث لوله:  ،(٘)"ألؾ سنة، لال: وكان عرشه على الماء
 ."لبل أن ٌخلك السموات واألرض

وفً الحدٌث الطوٌل الذي رواه علً رضً هللا عنه بٌان أن كل نفس لد كتب مكانها من  - ٕ
كنا فً جنازة فً بمٌع الؽرلد، ومعه "الجنة والنار، ولد كتبت شمٌة أو سعٌدة ونصه: لال: 

مخصرة فنكس، فجعل ٌنكت بمخصرته، ثم لال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إال وكتب 
هللا مكانها من الجنة والنار، وإال ولد كتبت شمٌة أو سعٌدة لال: فمال رجل: ٌا رسول هللا، أفبل 

مكث على كتابنا وندع العمل؟ فمال: من كان من أهل السعادة فسٌصٌر إلى عمل أهل السعادة، ن
ومن كان من أهل الشماوة فسٌصٌر عمل أهل الشماوة، فمال: اعملوا فكل مٌسر، أما أهل السعادة 
ا مَ  ن فٌٌسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشماوة فٌٌسرون لعمل أهل الشماوة ثم لرأ: فَؤَمَّ
ا َمن بَِخَل َواْستَْؽنَى َوَكذََّب بِاْلُحْسَنى  ُرهُ ِلْلٌُْسَرى َوأَمَّ أَْعَطى َواتَّمَى َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى فََسنٌَُّسِ

ُرهُ ِلْلعُْسَرى ]اللٌل:  وهذا دلٌل واضح على الكتابة السابمة ومنها كتابة أهل  ،(ٙ)"[ٓٔ - ٘فََسنٌَُّسِ
 الجنة وأهل النار.

ولد ورد عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ما ٌبٌن أن ما مضت به الممادٌر، وسبك علم هللا به، لد تمت كتابته  - ٖ
فً اللوح المحفوظ، وجؾ الملم الذي كتب به، وامتنعت فٌه الزٌادة والنمصان، فعن جابر رضً 

هللا، بٌِّن لنا دٌننا لال: ٌا رسول  -رضً هللا عنه-جاء سرالة بن مالن بن جعشم "هللا عنه لال: 
كؤنا خلمنا اآلن، فٌم العمل الٌوم؟ أفٌما جفت به األلبلم، وجرت به الممادٌر، أم فٌما نستمبل؟ لال: 

                                                             
 .، تحمٌك: دمحم زهري النجار.5ٔٔ/ ٖانظر: تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .(15ٖ/ ٖ(، وانظر أٌضاً: ))تفسٌر النسفً(( )1ٗٗ/ ٘انظر:تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .51٘/ ٘انظر: تفسٌر السعدي:(ٖ)
 .ٖٙٙ/ ٖانظر: تفسٌر السعدي:(ٗ)
 .(ٖٕ٘ٙرواه مسلم )(٘)
 .(2ٕٗٙ(، ومسلم )ٕٖٙٔرواه البخاري )(ٙ)
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ال، بل فٌما جفت به األلبلم، وجرت به الممادٌر، لال: ففٌم العمل؟ لال زهٌر: ثم تكلم أبو الزبٌر 
 .(ٔ)"ٌسربشًء لم أفهمه، فسؤلت ما لال؟ فمال: اعملوا فكل م

ومن األحادٌث المشهورة حدٌث: أول ما خلك هللا الملم، وفٌه أن هللا أمره بكتابة ما هو كابن  - ٗ
لال عبادة بن الصامت البنه: ٌا بنً إنن لن تجد طعم "إلى ٌوم المٌامة، فعن أبً حفصة لال: 

بن، سمعت حمٌمة اإلٌمان حتى تعلم أن ما أصابن لم ٌكن لٌخطبن، وما أخطؤن لم ٌكن لٌصٌ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: إن أول ما خلك هللا الملم، فمال له: اكتب لال: رب وماذا أكتب؟ لال اكتب 
ممادٌر كل شًء حتى تموم الساعة، ٌا بنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: من مات على ؼٌر هذا 

 .(ٕ)"فلٌس منً
لدمت مكة فلمٌت عطاء بن أبً رباح، "سلٌم لال: وفً رواٌة أخرى عن عبدالواحد بن  

فملت له: ٌا أبا دمحم: إن أهل البصرة ٌمولون فً المدر، لال: ٌا بنً أتمرأ المرآن؟ للت: نعم، لال: 
ًٌّا لَّعَلَّكُْم تَْعِملُوَن وَ  ِإنَّهُ فًِ أُّمِ فالرأ الزخرؾ. لال: فمرأت: حم َواْلِكتَاِب اْلُمبٌِِن إِنَّا َجعَْلنَاهُ لُْرآًنا َعَربِ

ًٌّ َحِكٌٌم فمال: أتدري ما أم الكتاب؟ للت: هللا ورسوله أعلم، لال: فإنه كتاب كتبه  ٌْنَا لَعَِل اْلِكتَاِب لََد
هللا لبل أن ٌخلك السموات، ولبل أن ٌخلك األرض، فٌه أن فرعون من أهل النار، وفٌه تبت ٌد 

بن الصامت صاحب رسول ملسو هيلع هللا ىلص فسؤلته: ما  أبً لهب وتب، لال عطاء: فلمٌت الولٌد بن عبادة
كانت وصٌة أبٌن عند الموت؟ لال: دعانً أبً فمال لً: ٌا بنً، اتك هللا، واعلم أنن لن تتمً هللا 
حتى تإمن باهلل، وتإمن بالمدر خٌره وشره، فإن مت على ؼٌر هذا دخلت النار. وإنً سمعت 

أول ما خلك هللا الملم فمال: اكتب. فمال: ما أكتب؟ لال اكتب المدر ما كان  رسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: )إن
 .(ٖ)"وما هو كابن إلى األبد

، جمع ممدار وهو الشًء الذي ٌعرؾ به  "اكتب ممادٌر كل شًء"فموله للملم بعد خلمه:  
الكٌفٌة، لدر الشًء، وكمٌته، كالمكٌال والمٌزان، ولد ٌستعمل بمعنى المدر نفسه وهو الكمٌة و

، والممصود بؤم الكتاب فً اآلٌة التً استشهد بها عطاء: "اكتب المدر"وفً الرواٌة األخرى: 
اللوح المحفوظ، فالرواٌتان فٌهما دلٌل على مرتبة الكتابة، حٌث أمر هللا الملم بكتابة ما هو كابن 

 إلى ٌوم المٌامة.
خرج علٌنا رسول هللا صلى هللا " وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما لال: - ٘

علٌه وسلم وفً ٌده كتابان فمال: أتدرون ما هذان الكتابان فملنا: ال ٌا رسول هللا إال أن تخبرنا، 
فمال: للذي فً ٌده الٌمنى: هذا كتاب من رب العالمٌن فٌه أسماء أهل الجنة، وأسماء آبابهم، 

ٌنمص منهم أبداً، ثم لال للذي فً شماله: وهذا  ولبابلهم، ثم أجمل على آخرهم فبل ٌزاد فٌهم، وال
كتاب من رب العالمٌن، فٌه أسماء أهل النار، وأسماء آبابهم، ولبابلهم، ثم أجمل على آخرهم فبل 

وفً ٌده كتابان فمال: أتدرون ما هذان "، فموله: (ٗ)"ٌزاد فٌهم وال ٌنمص منهم أبداً ... الحدٌث
أنهما حسٌان، ولٌل: تمثٌل واستحضار للمعنى الدلٌك الخفً فً . الظاهر من اإلشارة "الكتابان؟

مشاهدة السامع حتى كؤنه ٌنظر إلٌه رأي العٌن ... وال ٌستبعد إجراإه على الحمٌمة، فإن هللا لادر 
على كل شًء، والدلٌل من الحدٌث لوله: هذا كتاب من رب العالمٌن لكل من أهل الجنة وأهل 

 ولبابلهم، ففً ذلن إثبات الكتابة لما لضاه هللا ولدره وعلمه. النار، مكتوبة فٌه أسماإهم
                                                             

 .(1ٕٗٙمسلم )رواه (ٔ)
(، 5٘( )1٘/ ٔ(، والطبرانً فً ))مسند الشامٌٌن(( )ٕٓٔ(، وابن أبً عاصم )2ٓٓٗرواه أبو داود )(ٕ)

(. والحدٌث سكت عنه أبو داود، وصححه ٖٖٙ( )2ٕٗ/ 1(، والضٌاء )ٕٗٙٙٓ( )ٕٗٓ/ ٓٔوالبٌهمً )
 .(ٕ٘ٓ/ ٗوى(( )األلبانً فً ))صحٌح سنن أبً داود((، وحسنه ابن عثٌمٌن فً ))مجموع الفتا

(. لال الترمذي: ؼرٌب من هذا 5ٕٗ( )ٖٔ٘/ 1(، والضٌاء )25(، والطٌالسً )ص: ٕ٘٘ٔرواه الترمذي )(ٖ)
( كما لال ذلن فً الممدمة، وصححه األلبانً 5٘/ ٔالوجه، وحسنه ابن حجر فً ))تخرٌج مشكاة المصابٌح(( )

 .فً ))صحٌح سنن الترمذي(
( ٕ٘ٗ/ ٙ(، والنسابً فً ))السنن الكبرى(( )ٖٙ٘ٙ( )2ٙٔ/ ٕ) (، وأحمدٕٔٗٔرواه الترمذي )(ٗ)
(. لال الترمذي: حسن ؼرٌب صحٌح، ولال ابن العربً 1ٙٔ/ ٘(، وأبو نعٌم فً ))حلٌة األولٌاء(( )2ٖٗٔٔ)

/ ٔ(: ]رواته[ كلهم عدول، ولال ابن رجب فً ))جامع العلوم والحكم(( )ٕٔ/ ٘فً ))عارضة األحوذي(( )
 .من وجوه متعددة -ملسو هيلع هللا ىلص -الحدٌث عن النبً (: روي هذا 2ٔٔ
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وبعد الكبلم على أدلة هاتٌن المرتبتٌن: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ٌحسن أن نذكر هنا أنه 
 ٌتعلك بهاتٌن المرتبتٌن عدة تمادٌر وهً بإٌجاز:

سنة عندما خلك هللا الملم. التمدٌر األول: كتابة ذلن لبل خلك السموات واألرض بخمسٌن ألؾ  -أ
ودلٌل هذا التمدٌر الحدٌث األول من أدلة مرتبة الكتابة والذي تمدم لبل للٌل، وأٌضاً لول النبً 

 .(ٔ)"جؾ الملم بما أنت الق"ملسو هيلع هللا ىلص ألبً هرٌرة: 
التمدٌر حٌن أخذ المٌثاق على بنً آدم وهم على ظهر أبٌهم آدم، ودلٌله حدٌث عمر بن  -ب

ٌَّتَُهْم  الخطاب رضً هللا عنه حٌن سبل عن هذه اآلٌة: َوإِْذ أََخذَ َربَُّن ِمن بَنًِ آَدَم ِمن ظُُهوِرِهْم ذُّرِ
[ اآلٌة فمال: سمعت رسول هللا 2َٕٔوأَْشَهَدهُْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسَت بَِربِّكُْم لَالُواْ بَلَى ]األعراؾ: 

إن هللا خلك آدم علٌه السبلم ثم مسح ظهره بٌمٌنه، فاستخرج منه ذرٌته، "ملسو هيلع هللا ىلص سبل عنها فمال: 
لال: خلمت هإالء للجنة، وبعمل أهل الجنة ٌعملون، فمال رجل: ٌا رسول هللا، ففٌم العمل؟ لال 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن هللا عز وجل إذا خلك العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى ٌموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة فٌدخل به الجنة، وإذا خلك العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 

وهنان رواٌات أخرى ذكرها ابن كثٌر،  ،(ٕ)"ٌموت على عمل من أعمال أهل النار فٌدخل النار
والسٌوطً ولٌس هذا موضع منالشة مسؤلة المٌثاق والخبلؾ فٌه، وإنما الممصود هنا أن من 

 ن الممصود باآلٌة الفطرة لالوا: إن الرواٌات الواردة فً ذلن ترجع إلى المدر السابك.رجح أ
رضً هللا عنه  -التمدٌر العمري عند أول تخلٌك النطفة، وهذا دلٌله حدٌث عبدهللا بن مسعود  -ج
ن أمه أربعٌن إن أحدكم ٌجمع خلمه فً بط"لال: حدثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو الصادق المصدوق:  -

ً نطفة، ثم ٌكون علمة مثل ذلن، ثم ٌكون مضؽة مثل ذلن، ثم ٌبعث هللا إلٌه ملكاً بؤربع  ٌوما
كلمات: بكتب رزله، وأجله، وعمله، وشمً أو سعٌد، ثم ٌنفخ فٌه الروح، فوهللا الذي ال إله 

ك علٌه الكتاب ؼٌره، إن أحدكم لٌعمل بعمل أهل الجنة حتى ما ٌكون بٌنه وبٌنها إال ذراع فٌسب

فٌعمل بعمل أهل النار فٌدخلها، وإن أحدكم لٌعمل بعمل أهل النار حتى ما ٌكون بٌنه وبٌنها إال 
 .(ٖ)"ذراع فٌسبك علٌه الكتاب فٌعمل بعمل أهل الجنة فٌدخلها

 [ أي:ٗ: التمدٌر الحولً فً لٌلة المدر، ودلٌله لوله تعالى: فٌَِها ٌُْفَرُق كُلُّ أَْمٍر َحِكٌٍم ]الدخان -د
ٌمضى فٌها أمر السنة كلها من معاٌش الناس ومصاببهم، وموتهم وحٌاتهم، إلى مثلها من السنة 

 األخرى.
[ لال صلى هللا 5ٕ: كُلَّ ٌَْوٍم ُهَو فًِ َشؤٍْن ]الرحمن: -تعالى  -التمدٌر الٌومً، ودلٌله لوله  -هـ 

ً وٌخفض من شؤنه أن ٌؽفر ذنباً، وٌفرج "علٌه وسلم فً هذه اآلٌة:  كرباً، وٌرفع لوما
 .(٘()ٗ)"آخرٌن
 المرآن

َ َغفُوٌر َرِحٌٌم ) َ إِن  ّللا  ا َغنِْمتُْم َحاَلاًل َطٌِّبًا َوات مُوا ّللا   [5ٙ({ ]األنفال : 5ٙ}فَكُلُوا ِمم 
 التفسٌر:

                                                             
 .(2ٙٓ٘رواه البخاري )(ٔ)
/ ٙ(، والنسابً فً ))السنن الكبرى(( )ٖٔٔ( )ٗٗ/ ٔ(، وأحمد )2ٖ٘ٓ(، والترمذي )2ٖٓٗرواه أبو داود )(ٕ)

داود، ولال (. والحدٌث سكت عنه أبو 1ٓ/ ٔ(، والحاكم )ٙٙٔٙ( )2ٖ/ ٗٔ(، وابن حبان )5ٓٔٔٔ( )2ٖٗ
الترمذي: حسن، ومسلم بن ٌسار لم ٌسمع من عمر وذكر بعضهم بٌنهما رجبلً مجهوالً، ولال الحاكم: هذا حدٌث 

(: منمطع بهذا اإلسناد ولكن معنى ٙ/ ٕصحٌح على شرطهما ولم ٌخرجاه، ولال ابن عبدالبر فً ))التمهٌد(( )
( 52/ ٔوه ثابتة، وحسنه ابن حجر فً ))تخرٌج مشكاة المصابٌح(( )هذا الحدٌث لد صح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص من وج

 .كما لال فً الممدمة
 .(ٖٕٗٙرواه مسلم )(ٖ)
(، والطبرانً فً ))المعجم 15ٙ( )ٗٙٗ/ ٕ(، وابن حبان )5ٖ/ ٔ(، والبزار )1ٙٔرواه ابن ماجه )(ٗ)

سناده البزار والبوصٌري فً (. من حدٌث أبً الدرداء رضً هللا عنه. وحسن إٖٓٗٔ( )21ٕ/ ٖاألوسط(( )
 .(، وحسنه األلبانً فً ))صحٌح سنن ابن ماجه(5ٕ/ ٔ))زوابد ابن ماجه(( )

 .ٔ٘ - ٘ٗص:  -انظر : المضاء والمدر لعبدالرحمن بن صالح المحمود  (٘)
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فكلوا من الؽنابم وفداء األسرى فهو حبلل طٌب، وحافظوا على أحكام دٌن هللا وتشرٌعاته. إن 
 هللا ؼفور لعباده، رحٌم بهم.

 سبب النزول:
لال البؽوي والسمعانً:" روي أنه لما نزلت اآلٌة األولى، كؾ أصحاب رسول هللا 

 .(ٔ)"ملسو هيلع هللا ىلص أٌدٌهم عما أخذوا من الفداء فنزل: }فكلوا مما ؼنمتم{
ا َؼنِْمتُْم َحبَلاًل َطًٌِّبا{ ]األنفال   [، أي:" فكلوا من الؽنابم وفداء 5ٙ: لوله تعالى:}فَكُلُوا ِممَّ

 .(ٕ)األسرى فهو حبلل طٌب"
ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن من أهل بدر: }فكلوا{، أٌها المإمنون }مما  لال الطبري:" 

 .(ٖ)ؼنمتم{، من أموال المشركٌن }حبلال{، بإحبلله لكم }طٌبا{"
}فكلوا مما ؼنمتم حبلال وأحلها لهم، فمال:  -لال أبو اللٌث:" ثم طٌبها]أي: الؽنابم[ 
 .(ٗ)طٌبا{"
عمر بن الخطاب لال: "فؤنزل هللا }فكلوا مما ؼنمتم حبلال طٌبا{، فؤحل هللا الؽنٌمة عن  
 .(٘)لهم"

 .(ٙ)الحبلل ما ال ٌعصى هللا فٌه، والطٌب ما ال ٌنسى هللا فٌه" لال التستري:" 
حبلل طٌب، وكل حرام  لال بعضهم: لوله: }حبلال طٌبا{ واحد، كل لال الماترٌدي:" 

خبٌث، وإنما ٌطٌب إذا حل، وٌخبث إذا حرم، ولكن ٌحتمل لوله: }حبلال{ بالشرع، }طٌبا{ فً 
الطبع، وكذلن الحرام هو حرام بالشرع، وخبٌث بالطبع، وإنما ٌتكلم بالحل والحرمة من جهة 

 الشرع، والطٌب والخبٌث بالطبع.
ألن خوؾ التبعة ٌنؽص علٌه وٌذهب بطٌبه ولذته،  هو الذي ٌتلذذ به وال تبعة فٌه;«: الطٌب»و

لما أن أهل الشرن كانوا ٌؤخذون األموال وٌجمعونها من  -هاهنا  -« الطٌب»وجابز ما ذكر من 

وجه ال ٌحل، وبؤسباب فاسدة، فٌكرهون التناول منها إذا ؼنموها لتلن األسباب الفاسدة، فطٌب 
ملب فً البٌع الفاسد وطٌب التناول منه، وإن كان للوبهم بموله: }طٌبا{، وفٌه دلٌل جواز الت

 .(2)مكتسبا بؤسباب"
َ{ ]األنفال :   [، أي:" وحافظوا على أحكام دٌن هللا 5ٙلوله تعالى:}َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(1)وتشرٌعاته"
ٌمول : وخافوا هللا أن تعودوا ، أن تفعلوا فً دٌنكم شٌبا بعد هذه من لبل  لال الطبري:" 
فٌه إلٌكم ، كما فعلتم فً أخذ الفداء وأكل الؽنٌمة ، وأخذتموهما من لبل أن ٌحبل أن ٌُْعَهد 
 .(5)لكم"

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]األنفال :   [، أي:" إن هللا ؼفور لعباده، رحٌم 5ٙلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٓٔ)بهم"

}ؼفور{، لذنوب أهل اإلٌمان من عباده }رحٌم{، بهم ، أن ٌعالبهم  لال الطبري: ٌعنً: " 
 .(ٔٔ) " بعد توبتهم منها

 .(ٔ)" ؼفر لكم ما أخذتم من الِفداء، }رحٌم{ رحمكم ألنَّكم أولٌاإه"}ؼفور{ لال الواحدي: 
                                                             

 . واللفظ للبؽوي.1ٕٔ/ٕ، وتفسٌر السمعانً:22ٖ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٔ/ٗٔالطبري:تفسٌر  (ٖ)
 .ٕٖ/ٕبحر العلوم: (ٗ)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص5ٔ2ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕتفسٌر التستري: (ٙ)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/٘تؤوٌبلت أهل السنة: (2)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٕ-2ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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معناه أنكم إذا اتمٌتموه بعد ما فرط منكم من استباحة الفداء لبل أن  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)كم فٌه، ؼفر لكم ورحمكم وتاب علٌكم"ٌإذن ل
 الفوابد:
 إباحة الؽنابم. -ٔ
 وجوب تموى هللا تعالى بطاعته وطاعة رسوله فً األمر والنهً. -ٕ
; وما تضمناه من «الرحٌم»، و«الؽفور»: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومن الفوابد -ٖ

 .صفة، وفعل
 .(ٖ)هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة :«الؽفور»فـ -
، معناه: الستار لذنوب عباده (ٗ)«الؽفار»: أن "«الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً: 

الذنوب منصرفا إلى مؽفرة «: الؽفور»فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 
  .(٘)"عن العموبة فٌها فً اآلخرة، والتجاوز

 .(ٙ) ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء :أي:«الرحٌم»و -
 

 المرآن
ًٌْرا ٌُْإتِكُمْ  ُ فًِ لُلُوبِكُْم َخ ٌِْدٌكُْم ِمَن اأْلَْسَرى إِْن ٌَْعلَِم ّللا  ًُّ لُْل ِلَمْن فًِ أَ ا أُِخَذ  }ٌَا أٌََُّها الن بِ ًٌْرا ِمم  َخ

ُ َغفُوٌر َرِحٌٌم )ِمْنكُْم َوٌَْغِفْر   [5ٓ({ ]األنفال : 5ٓلَكُْم َوّللا 
 التفسٌر:

ال تؤسوا على الفداء الذي أخذ منكم، إن ٌعلم هللا « : بدر»ٌا أٌها النبً لل لمن أسرتموهم فً 
ر لكم من فضله خًٌرا كثًٌرا  -تعالى فً للوبكم خًٌرا ٌإتكم خًٌرا مما أُخذ منكم من المال بؤن ٌٌَُّسِ

، وٌؽفر لكم ذنوبكم. وهللا سبحانه ؼفور لذنوب -هللا وعده للعباس رضً هللا عنه وؼٌره ولد أنجز

 .(2)عباده إذا تابوا، رحٌم بهم.
 سبب النزول:

ًّ نزلت: }ما كان لنبً أن ٌكون له أسرى حتى ٌثخن فً األرض{،  لال العباس: "ف
بالعشرٌن األولٌة التً أخذ منً فؤبى، فؤبدلنً فؤخبرت النبً ملسو هيلع هللا ىلص بإسبلمً، وسؤلته أن ٌحاسبنً 
 .(1)هللا بها عشرٌن عبًدا، كلهم تاجر، مالً فً ٌدٌه"

وعن ابن عباس: "}ٌا أٌها النبً لل لمن فً أٌدٌكم من األسرى{، عباس وأصحابه، لال: 
ى لومنا. فنزل: }إن لالوا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: آمنا بما جبت به، ونشهد إنن لرسول هللا، لننصحن لن عل

ٌعلم هللا فً للوبكم خًٌرا ٌإتكم خًٌرا مما أخذ منكم{، إٌمانًا وتصدًٌما، ٌخلؾ لكم خًٌرا مما أصٌب 
منكم }وٌؽفر لكم{، الشرن الذي كنتم علٌه. لال: فكان العباس ٌمول: ما أحب أن هذه اآلٌة لم 

                                                                                                                                                                               
 .5ٗٗالوجٌز: (ٔ)
 .1ٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٖ)
لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد (ٗ)

 [. 1ٕ: }وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ ]طه:-سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
والتؽطٌة، ومنه لٌل لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر  

ألنه ٌستر سداه; فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال 
ذة من الؽفر: وهو ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فٌعٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخو

-ٕ٘/ٔفٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها". ]شؤن الدعاء:
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘
 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (٘)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٙ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖ/ٗٔ(:صٕٖٔٙٔأخرجه الطبري) (1)
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منكم{، فمد أعطانً خًٌرا مما أخذ منً تنزل فٌنا، وأن لً الدنٌا، لمد لال: }ٌإتكم خًٌرا مما أخذ 
 .(ٔ)مبة ضعؾ، ولال: }وٌؽفر لكم{، وأرجو أن ٌكون لد ؼُِفر لً"

الضحان فً لوله: "}ٌا أٌها النبً لل لمن فً أٌدٌكم من األسرى{ اآلٌة، ٌعنً: وعن 
أعطٌتكم العباَس وأصحابه، أسروا ٌوم بدر. ٌمول هللا: إن عملتم بطاعتً ونصحتم لً ولرسولً، 

خًٌرا مما أخذ منكم وؼفرت لكم. وكان العباس بن عبد المطلب ٌمول: لمد أعطانا هللا خصلتٌن، 
ما شًء هو أفضل منهما: عشرٌن عبًدا. وأما الثانٌة: فنحن فً موعود الصادق ننتظر المؽفرة 

 .(ٕ)من هللا سبحانه"
وعمٌل بن أبً طالب  الكلبً، لال: "نزلت فً العباس بن عبد المطلبونمل الواحدي عن 

ونوفل بن الحارث، وكان العباس أسر ٌوم بدر ومعه عشرون أولٌة من الذهب وكان خرج بها 
معه إلى بدر لٌطعم بها الناس، وكان أحد العشرة الذٌن ضمنوا إطعام أهل بدر، ولم ٌكن بلؽته 

صلى هللا  -لال: فكلمت رسول هللا منه،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النوبة حتى أسر، فؤخذت منه وأخذها رسول هللا 
أن ٌجعل لً العشرٌن األولٌة الذهب التً أخذها منً فداء، فؤبى علً ولال: "أما  -علٌه وسلم 

شًء خرجت تستعٌن به علٌنا فبل"، وكلفنً فداء ابن أخً عمٌل بن أبً طالب عشرٌن أولٌة من 
ٌت، لال: "فؤٌن الذهب الذي دفعته فضة، فملت له: تركتنً وهللا أسؤل لرٌشا بكفً والناس ما بم

إلى أم الفضل لبل مخرجن إلى بدر وللت لها: إن حدث بً حدث فً وجهً هذا فهو لن ولعبد 
هللا والفضل ولثم"؟ لال: للت: وما ٌدرٌن؟ لال: "أخبرنً هللا بذلن"، لال: أشهد إنن لصادق 

شهد أن ال إله إال هللا، وأنن رسول وإنً لد دفعت إلٌها ذهبا ولم ٌطلع علٌها أحد إال هللا، فؤنا أ
هللا، لال العباس: فؤعطانً هللا خٌرا مما أخذ منً، كما لال: عشرٌن عبدا كلهم ٌضرب بمال 

 .(ٖ)كثٌر مكان العشرٌن أولٌة، وأنا أرجو المؽفرة من ربً"
ٌِْدٌكُْم ِمَن اأْلَْسَرى{ ]  ًُّ لُْل ِلَمْن فًِ أَ [، أي:" ٌا أٌها 2ٓاألنفال : لوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها النَّبِ

 .(ٗ)«"بدر»النبً لل لمن أسرتموهم فً 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا أٌها النبً، لل لمن فً ٌدٌن وفً ٌدي  

 .(٘)أصحابن من أسرى المشركٌن الذٌن أخذ منهم من الفداء ما أخذ"
 .(ٙ)ملكتكم، كؤن أٌدٌكم لابضة علٌهم"}فً أٌدٌكم{، فً  لال الزمخشري:" 

لرأ أبو عمرو وحده }لل لمن فً أٌدٌكم من األسرى{ باأللؾ، ولرأ البالون }من 
 .(2)«ألؾ»األسرى{ بؽٌر 

ًٌْرا{ ]األنفال :   ُ فًِ لُلُوبِكُْم َخ [، أي:" إِن ٌعلم هللا فً للوبكم 2ٓلوله تعالى:}إِْن ٌَْعلَِم َّللاَّ
 .(1)وصدلاً فً دعوى اإِلٌمان"إٌِماناً وإِخبلصاً، 

 .(5)لال الطبري:" ٌمول: إن ٌعلم هللا فً للوبكم إسبلًما" 
 .(ٓٔ)خلوص إٌمان وصحة نٌة" لال الزمخشري:أي:" 
ا أُِخذَ ِمْنكُْم{ ]األنفال :   ًٌْرا ِممَّ [، أي:" ٌعطكم أفضل مما أخذ 2ٓلوله تعالى:}ٌُْإتِكُْم َخ

 .(ٔٔ)منكم من الفداء"
 .(ٔ)الطبري:أي:"من الفداء"لال  

                                                             
 .2ٗ/ٗٔ(:صٕٖٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2٘/ٗٔ(:ص2ٕٖٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗأسباب النزول: (ٖ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .21ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .21ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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من الفداء، إما أن ٌخلفكم فً الدنٌا أضعافه، أو ٌثٌبكم فً  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٕ)اآلخرة"
 .(ٖ)"وأكثر مما أخذ منكم {خٌرا}أي: من المال، بؤن ٌٌسر لكم من فضله،  لال السعدي:" 
 .(ٗ)«ٌثبكم خٌرا»وفً لراءة األعمش:  
 .(٘)[، أي:"وٌمحو عنكم ما سلؾ من الذنوب"2ٓلَكُْم{ ]األنفال : لوله تعالى:}َوٌَْؽِفْر  
لال الطبري:" ٌمول: وٌصفح لكم عن عموبة ُجْرمكم الذي اجترمتموه بمتالكم نبً هللا  

 .(ٙ)وأصحابه وكفركم باهلل"
ذنوبكم، وٌدخلكم الجنة ولد أنجز هللا وعده للعباس وؼٌره، فحصل له  لال السعدي:أي:" 

من المال شًء كثٌر، حتى إنه مرة لما لدم على النبً ملسو هيلع هللا ىلص مال كثٌر، أتاه العباس  -بعد ذلن  -
 .(2)"فؤمره أن ٌؤخذ منه بثوبه ما ٌطٌك حمله، فؤخذ منه ما كاد أن ٌعجز عن حمله

ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]األنفال :   الرحمة [، أي:" وهللا واسع المؽفرة، عظٌم 2ٓلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(1)لمن تاب وأناب"

لال الطبري:أي:" }وهللا ؼفور{، لذنوب عباده إذا تابوا ، }رحٌم{ ، بهم، أن ٌعالبهم  
 .(5)علٌها بعد التوبة"

عن ابن عباس لوله: "}ٌا أٌها النبً لل لمن فً أٌدٌكم من األسرى{ اآلٌة، وكان العباس  
فمال العباس حٌن نزلت هذه اآلٌة: لمد  أسر ٌوم بدر، فافتدى نفسه بؤربعٌن أولٌة من ذهب،

أعطانً هللا َخصلتٌن، ما أحب أن لً بهما الدنٌا: أنً أسرت ٌوم بدر ففدٌت نفسً بؤربعٌن 
 .(ٓٔ)أولٌة، فآتانً أربعٌن عبًدا، وأنا أرجو المؽفرة التً وعدنا هللا"

إلى لوله:  عن ابن عباس أٌضا:  لوله: "}ٌا أٌها النبً لل لمن فً أٌدٌكم من األسرى{ 
}وهللا ؼفور رحٌم{، ٌعنً بذلن: من أسر ٌوم بدر. ٌمول: إن عملتم بطاعتً ونصحتم لرسولً، 

 .(ٔٔ)آتٌتكم خًٌرا مما أخذ منكم، وؼفرت لكم"
 الفوابد:
 فضل العباس عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لنزول اآلٌة فً حمه وشؤنه. -ٔ
 فضل إضمار الخٌر والنٌات الصالحة. -ٕ
 الخٌر على اإلسبلم والمرآن وحما هما الخٌر والخٌر كله. إطبلق لفظ -ٖ
 ماترن عبد شٌبا هلل إال عوضه خٌرا منه. -ٗ
 -سبحانه-العمل على دعوتهم إلى هللا ومن فوابد اآلٌة فمه التعامل مع االسرى، منها:  -٘

بالوسابل المشروعة، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإنماذهم من شماء الدنٌا 
فمن أعظم أنواع البر واإلحسان إلٌه; دعوتهم إلى اإلسبلم بالحكمة ، رةوعذاب اآلخ

ٌَا أٌََُّها :}والموعظة الحسنة ، ومن الموعظة الحسنة ما لاله تعالى لؤلسرى المشركٌن
ًٌْرا ٌُْإتِكُْم  ُ فًِ لُلُوبِكُْم َخ َن األَْسَرى إِن ٌَْعلَِم َّللاَّ ٌِْدٌكُم ّمِ ًُّ لُل لَِّمن فًِ أَ ا أُِخَذ النَّبِ مَّ ًٌْرا ّمِ َخ

ِحٌمٌ  ُ َؼفُوٌر رَّ وهذا ؼاٌة المبلٌنة والمبلطفة فً دعوتهم إلى {، ِمنكُْم َوٌَْؽِفْر لَكُْم َوَّللاَّ

                                                                                                                                                                               
 .2ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٕٖتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٖٕ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .21ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٖتفسٌر السعدي: (2)
 .21ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗ/ٗٔ(:صٕٖٗٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٗ/ٗٔ(:صٕٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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اإلسبلم، وأّن هللا سٌعوضهم عن الفدٌة التً أخذت منهم إن هم أذعنوا لئلسبلم وآبوا إلى 
 هللا ورسوله صلّى هللا علٌه وسلّم.

 المرآن
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم )}َوإِْن ٌُرِ  َ ِمْن لَْبُل فَؤَْمَكَن ِمْنُهْم َوّللا   [5ٔ({ ]األنفال : 5ٌُٔدوا ِخٌَانَتََن فَمَْد َخانُوا ّللا 

 التفسٌر:
ٌْبْس، فمد  -أٌها النبً-وإن ٌرد الذٌن أَْطلَْمَت صراحهم  من األسرى الؽدر بن مرة أخرى فبل تَ

 علٌهم. وهللا علٌم بما تنطوي علٌه الصدور، حكٌم فً خانوا هللا من لبل وحاربون، فنصرن هللا
 تدبٌر شإون عباده.

[، أي:" وإن ٌرد الذٌن أَْطلَْمَت صراحهم 2ٔلوله تعالى:}َوإِْن ٌُِرٌُدوا ِخٌَانَتََن{ ]األنفال :  
 .(ٔ)من األسرى الؽدر بن مرة أخرى" -أٌها النبً-

 .(ٕ)لال البؽوي:" ٌعنً: األسارى" 
 .(ٖ)اللٌث: " ٌعنً: خبلفن وٌمٌلوا إلى الكفر بعد إسبلمهم"لال أبو  
نكث ما باٌعون علٌه من اإلسبلم والردة واستحباب دٌن  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٗ)آبابهم"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه : وإن ٌرد هإالء األسارى الذٌن فً أٌدٌكم  لال الطبري:" 

 .(٘)ظهارهم لن بالمول خبلَؾ ما فً نفوسهم"}خٌانتن{، أي: الؽدر بن والمكَر والخداع ، بإ
عن ابن عباس : "}وإن ٌرٌدوا خٌانتن{، ٌعنً : العباس وأصحابه فً لولهم : آمنا بما  

 .(ٙ)جبت به ، ونشهد أنن رسول هللا ، لننصحن لن على لومنا "
 عن لتادة لوله : "}وإن ٌرٌدوا خٌانتن{ اآلٌة ، لال : ذكر لنا أن رجبل كتب لنبً هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم عمد فنافك ، فلحك بالمشركٌن بمكة ، ثم لال :" ما كان دمحم ٌكتب إال ما شبت! " فلما 

ن  سمع ذلن رجل من األنصار ، نذر لبن أمكنه هللا منه لٌضربنه بالسٌؾ. فلما كان ٌوم الفتح ، أمَّ
أبً سرح ، وِمْمٌَس بن ُصبابة، وابن خطل ، وامرأة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الناس إال عبد هللا بن سعد بن 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص كل صباح. فجاء عثمان بابن أبً سرح ، وكان رضٌعه أو : أخاه من  كانت تدعو على النب
الرضاعة فمال : ٌا رسول هللا ، هذا فبلن ألبل تاببًا نادًما! فؤعرض نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص . فلما سمع به 

نصارّي ألبل متملًدا سٌفه ، فؤطاؾ به، وجعل ٌنظر إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجاء أن ٌوما إلٌه. ثم األ
ًّ هللا  متن فٌه لتوفً نذرن! فمال : ٌا نب إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لّدم ٌده فباٌعه ، فمال : أما وهللا لمد تلوَّ

! فمال ًّ ًّ ِهْبتن ، فلوال أْومضت إل ٍ أن ٌومض" إن ًّ : إنه ال ٌنبؽً لنب
(2). 

َ ِمْن لَْبُل فَؤَْمَكَن ِمْنُهْم{ ]األنفال :   [، أي:" فمد خانوا هللا من 2ٔلوله تعالى:}فَمَْد َخانُوا َّللاَّ
لبل وحاربون، فموان ونصرن هللا علٌهم وجعلن تتمكن من رلابهم، فإِن عادوا إِلى الخٌانة 

 .(1)فسٌمكنن منهم أٌضاً"
 .(5)البؽوي: ٌعنً: "ببدر"لال  
فً كفرهم به ونمض ما أخذ على كل عالل من مٌثاله فؤمكن منهم  لال الزمخشري:أي:" 

منع ما ضمنوا من « الخٌانة»كما رأٌتم ٌوم بدر فسٌمكن منهم إن أعادوا الخٌانة. ولٌل: المراد بـ
 .(ٔ)الفداء"

                                                             
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٖ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٖٗ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .5ٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٙ-2٘/ٗٔ(:ص1ٕٖٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٙ/ٗٔ(:ص5ٕٖٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .21ٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:1٘ٔانظر: التفسٌر المٌسر: (1)
 .25ٖ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
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ٌمول: فمد خالفوا أمر هللا من لبل ولعة بدر، وأمكن منهم ببدر  لال الطبري:" 
 .(ٕ)المإمنٌن"
لال أبو اللٌث: " ٌعنً: عصوا هللا وكفروا من لبل، فؤمكنن منهم وأظهرن علٌهم ٌوم  

 .(ٖ)بدر، حتى لهرتهم وأسرتهم"
م{، ٌمول لال ابن عباس : "ٌمول : إن كان لولهم خٌانة }فمد خانوا هللا من لبل فؤمكن منه 

 .(ٗ): لد كفروا ولاتلون ، فؤمكنن هللا منهم"
عن السدي : "}وإن ٌرٌدوا خٌانتن فمد خانوا هللا من لبل فؤمكن منهم{، ٌمول : لد كفروا  

 .(٘)باهلل ونمضوا عهده ، فؤمكن منهم ببدر"
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]األنفال :   تنطوي علٌه الصدور، [، أي:" وهللا علٌم بما 2ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٙ)حكٌم فً تدبٌر شإون عباده"
ٌمول : " }وهللا علٌم{ بما ٌمولون بؤلسنتهم وٌضمرونه فً نفوسهم }حكٌم{  لال الطبري: 

 .(2)، فً تدبٌرهم وتدبٌر أمور خلمه سواهم "
لال أبو اللٌث: " }وهللا علٌم{ بخلمه، }حكٌم{ حٌث أمكنن علٌهم، ٌعنً: إن خانون أمكنن  

 .(1)نهم، لتفعل بهم مثل ما فعلت من لبل"م
 الفوابد:
 هللا هلالج لج: ال ٌؽلبه ؼالب وال ٌفوته هارب أال فلٌتك ولٌتوكل علٌه.أن  -ٔ
 :«الحكٌم»، «العلٌم»ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٕ
سبحانه فهو  ، ،ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ صفةٌ ذاتٌةٌ  اْلِعْلمُ ، و-عّز وجل-ن أسمابه : م«العلٌم»فـ -

 .(5)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًء«العلٌم»
هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك. كموله «: العلٌم»لال الخطابً:"

[. وجاء على بناء فعٌل للمبالؽة فً وصفه ٖٕ:]لممان {إنه علٌم بذات الصدور}تعالى: 
وإن -[. واآلدمٌون 2ٙ:]ٌوسؾ {وفوق كل ذي علم علٌم}: -سبحانه-بكمال العلم، ولذلن لال 
فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع من المعلومات، دون نوع، ولد  -كانوا ٌوصفون بالعلم

م الجهل، وٌعمب ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم اآلفات فٌخلؾ علمه
ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم 

لد أحاط }علم حمٌمة، وكمال  -سبحانه-بالحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم هللا 
 .(ٓٔ)"[1ٕ :]الجن {وأحصى كل شًء عددا}[، ٕٔ:]الطبلق {بكل شًء علما

ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى ، المحكم لخلك األشٌاءهو :"«الحكٌم»و -
 .(ٔٔ)إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها

 المرآن
ِ َوال ِذٌَن آَوْوا َونَصَ  ُروا }إِن  ال ِذٌَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فًِ َسبٌِِل ّللا 

ٍء َحت ى أُولَئَِن  ًْ بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض َوال ِذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌَُهاِجُروا َما لَكُْم ِمْن َواَلٌَتِِهْم ِمْن َش

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .2٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .2ٙ-2٘/ٗٔ(:ص1ٕٖٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .22-2ٙ/ٗٔ(:صٖٖٓٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗ/ٕبحر العلوم: (1)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (5)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٓٔ)
 .2ٖ-2ٕ/ٔانظر:شؤن الدعاء:(ٔٔ)
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ٌْنَُهْم ِمٌثَاٌق  ٌْنَكُْم َوبَ ٌْكُُم الن ْصُر إاِل  َعلَى لَْوٍم بَ ٌِن فَعَلَ ُ بِمَ ٌَُهاِجُروا َوإِِن اْستَْنَصُروكُْم فًِ الّدِ ا َوّللا 
 [5ٕ({ ]األنفال : 5ٕتَْعَملُوَن بَِصٌٌر )

 التفسٌر:
إن الذٌن صدَّلوا هللا، ورسوله وعملوا بشرعه، وهاجروا إلى دار اإلسبلم، أو بلد ٌتمكنون فٌه 
من عبادة ربهم، وجاهدوا فً سبٌل هللا بالمال والنفس، والذٌن أنزلوا المهاجرٌن فً دورهم، 

، أولبن بعضهم نصراء بعض. أما الذٌن آمنوا ولم ٌهاجروا وواسوهم بؤموالهم، ونصروا دٌن هللا
من دار الكفر فلستم مكلفٌن بحماٌتهم ونصرتهم حتى ٌهاجروا، وإن ولع علٌهم ظلم من الكفار 
فطلبوا نصرتكم فاستجٌبوا لهم، إال على لوم بٌنكم وبٌنهم عهد مإكد لم ٌنمضوه. وهللا بصٌر 

 وعمله. بؤعمالكم، ٌجزي كبل على لدر نٌته
[، أي:" إن الذٌن صدَّلوا هللا، ورسوله وعملوا 2ٕلوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]األنفال :  
 .(ٔ)بشرعه"
 .(ٕ)ٌمول تعالى ذكره : إن الذٌن صدلوا هللا ورسوله" لال الطبري:" 
د ٌتمكنون [، أي:" وهاجروا إلى دار اإلسبلم، أو بل2ٕلوله تعالى:}َوَهاَجُروا{ ]األنفال :  

 .(ٖ)فٌه من عبادة ربهم"
ٌعنً: هجروا لومهم وعشٌرتهم ودورهم ، ٌعنً : تركوهم وخرجوا  لال الطبري:" 

 .(ٗ)عنهم ، وهجرهم لومهم وعشٌرتهم "
 .(٘)لال البؽوي: " أي: هجروا لومهم ودٌارهم، ٌعنً المهاجرٌن" 
 .(ٙ)أى: فارلوا أوطانهم ولومهم حبا هلل ورسوله: هم المهاجرون" لال الزمخشري:" 
ِ{ ]األنفال :   [، أي:" وجاهدوا فً 2ٕلوله تعالى:}َوَجاَهُدوا بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(2)سبٌل هللا بالمال والنفس"

رب أعداء هللا من الكفار ٌمول : بالؽوا فً إتعاب نفوسهم وإنَصابها فً حلال الطبري:" 
 .(1)}فً سبٌل هللا{، ٌمول : فً دٌن هللا الذي جعله طرٌما إلى رحمته والنجاة من عذابه "

[، أي:" والذٌن أنزلوا المهاجرٌن فً 2ٕلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن آَوْوا َونََصُروا{ ]األنفال :  
 .(5)دورهم، وواسوهم بؤموالهم، ونصروا دٌن هللا"

ي: ٌعنً:" رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمهاجرٌن معه، أي: أسكنوهم منازلهم، }ونصروا{ لال البؽو 
 .(ٓٔ)أي: ونصروهم على أعدابهم وهم األنصار رضً هللا عنهم"

 .(ٔٔ)والذٌن آووهم إلى دٌارهم ونصروهم على أعدابهم: هم األنصار" لال الزمخشري:" 
ٌمول : والذٌن آووا رسول هللا والمهاجرٌن معه ، ٌعنً : أنهم جعلوا لهم  لال الطبري:" 

مؤًوى ٌؤوون إلٌه ، وهو المثوى والمسكن ، ٌمول : أسكنوهم ، وجعلوا لهم من منازلهم مساكَن 
إذ أخرجهم لومهم من منازلهم }ونصروا{، ٌمول : ونصروهم على أعدابهم وأعداء هللا من 

 .(ٕٔ)المشركٌن "

                                                             
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .22/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .25ٖ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .5ٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .22/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .25ٖ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .5ٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .22/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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[، أي:" أولبن بعضهم نصراء 2ٕعالى:}أُوَلبَِن بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض{ ]األنفال : لوله ت 
 .(ٔ)بعض"
 .(ٕ)لال البؽوي: أي:"دون ألربابهم من الكفار. لٌل: فً العون والنصرة" 
ٌمول : هاتان الفرلتان ، ٌعنً المهاجرٌن واألنصار ، بعضهم أنصار  لال الطبري:" 

من سواهم من المشركٌن ، وأٌدٌهم واحدة على من كفر باهلل ، وبعضهم بعض ، وأعوان على 
 .(ٖ)إخوان لبعض دون ألربابهم الكفار"

أى: ٌتولى بعضهم بعضا فً المٌراث، وكان المهاجرون واألنصار  ولال الزمخشري:" 
اِم }َوأُولُو األْرحَ ٌتوارثون بالهجرة والنصرة دون ذوى المرابات، حتى نسخ ذلن بموله تعالى 

بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض{
(ٗ)"(٘). 

ٌَاُء بَْعٍض{ أن بعضهم أولى بمٌراث  ولد لٌل : "إنما عنى ]بموله: }أُولَبَِن بَْعُضُهْم أَْوِل
ث بعضهم من بعض بالهجرة والنصرة ، دون المرابة واألرحام ، وأن هللا  بعض، وأن هللا ورَّ

ِ{، ]سورة األنفال : نسخ ذلن بعُد بموله : }َوأُولُو   \ 2٘األْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فًِ ِكتَاِب َّللاَّ
 .(ٙ)["ٙوسورة األحزاب : 

لال ابن عباس : "جعل المٌراث للمهاجرٌن واألنصار دون ذوي األرحام ، لال هللا :  
ٍء َحتَّى ٌَُهاِجُروا{، ٌمول : ما لكم من  }َوالَِّذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌَُهاِجُروا َما لَكُْم ِمْن َوالٌَتِِهْم ِمنْ  ًْ شَ

مٌراثهم من شًء ، وكانوا ٌعملون بذلن حتى أنزل هللا هذه اآلٌة : }َوأُولُو األْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى 
ِ{ ]سورة األنفال :  [ ، فً المٌراث ، فنسخت التً ٙوسورة األحزاب :  \ 2٘بِبَْعٍض فًِ ِكتَاِب َّللاَّ

 .(2)المٌراث لذوي األرحام" للبها ، وصار
لال مجاهد:" الثبلث اآلٌات خواتٌم األنفال ، فٌهن ذكر ما كان والَى رسول هللا صلى هللا  

علٌه وسلم بٌن مهاجري المسلمٌن وبٌن األنصار فً المٌراث. ثم نسخ ذلن آخرها : }َوأُولُو 

ِ إِ  ٍء َعِلٌٌم{"األْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْوَلى بِبَْعٍض فًِ ِكتَاِب َّللاَّ ًْ َ بُِكّلِ َش نَّ َّللاَّ
(1). 

عن لتادة : "}والذٌن هاجروا وجاهدوا فً سبٌل هللا والذٌن آووا ونصروا{ ، إلى لوله :  
}ما لكم من والٌتهم من شًء حتى ٌهاجروا{ ، لال : لبث المسلمون زمانا ٌتوارثون بالهجرة ، 

ذلن بعد ذلن ، فؤلحك هللا } َوأُولُو األْرَحاِم  واألعرابً المسلم ال ٌرث من المهاجر شٌبًا ، فنسخ
ٌَابِكُ  ِ ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن َواْلُمَهاِجِرٌَن إِال أَْن تَْفعَلُوا إِلَى أَْوِل ْم َمْعُروفًا{ بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فًِ ِكتَاِب َّللاَّ

لهم ، وصارت  [ ، أي : من أهل الشرن ، فؤجٌزت الوصٌة ،  وال مٌراثٙ]سورة األحزاب : 
الموارٌث بالملل ، والمسلمون ٌرث بعضهم بعًضا من المهاجرٌن والمإمنٌن ، وال ٌرث أهل 

 .(5)ملتٌن"
عن عكرمة والحسن لاال:"}إن الذٌن آمنوا وهاجروا وجاهدوا فً سبٌل هللا{ ، إلى لوله :  

، وال ٌرثه }ما لكم من والٌتهم من شًء حتى ٌهاجروا{ ، كان األعرابً ال ٌرث المهاجر 
ٍء  ًْ َ بُِكّلِ َش ِ إِنَّ َّللاَّ المهاجر ، فنسخها فمال : }َوأُولُو األْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فًِ ِكتَاِب َّللاَّ

 .(ٓٔ)َعِلٌٌم{"

                                                             
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٖ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .21-22/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .[ٙوسورة األحزاب :  \ 2٘]سورة األنفال : (ٗ)
 .5ٖٕ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .21/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .21/ٖٔ(:صٖٖٔٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .25/ٖٔ(:صٖٖٖٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٓ/ٗٔ(:صٖٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٓ/ٗٔ(:صٖٖٙٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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عن السدي : "}إن الذٌن آمنوا وهاجروا وجاهدوا بؤموالهم وأنفسهم فً سبٌل هللا والذٌن  
اء بعض{، فً المٌراث }والذٌن آمنوا ولم ٌهاجروا{، وهإالء آووا ونصروا أولبن بعهم أولٌ

األعراب }ما لكم من والٌتهم من شًء{ ، فً المٌراث }وإن استنصروكم فً الدٌن{ ٌمول : بؤنهم 
مسلمون }فعلٌكم النصر إال على لوم بٌنكم وبٌنهم مٌثاق والذٌن كفروا بعضهم أولٌاء بعض{ ، 

د وهاجروا وجاهدوا معكم فؤولبن منكم{ ، ثم نسختها الفرابض فً المٌراث }والذٌن آمنوا من بع
والموارٌث ، " وأولوا األرحام " . الذٌن توارثوا على الهجرة }بعضهم أولى ببعض فً كتاب 

 .(ٔ)هللا{ ، فتوارث األعراُب والمهاجرون"
ما عن عبد هللا بن كثٌر لوله : "}إن الذٌن آمنوا وهاجروا وجاهدوا{ ، إلى لوله : }ب 

تعملون بصٌر{، لال : بلؽنا أنها كانت فً المٌراث ، ال ٌتوارث المإمنون الذٌن هاجروا ، 
والمإمنون الذٌن لم ٌهاجروا. لال : ثم نزل بعد : } َوأُولُو األْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فًِ ِكتَاِب 

ٍء َعِلٌٌم { ، فتوارثوا ولم ًْ َ بُِكّلِ َش ِ إِنَّ َّللاَّ ٌهاجروا لال ابن جرٌج ، لال مجاهد : خواتٌم "  َّللاَّ
ًَ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌن المهاجرٌن المسلمٌن وبٌن  األنفال " الثبلث اآلٌات ، فٌهن ذكر ما كان وال
األنصار فً المٌراث ، ثم نسخ ذلن آخرها : } َوأُولُو األْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْوَلى بِبَْعٍض فًِ ِكتَاِب 

 ِ {"َّللاَّ
(ٕ). 
[، أي:" أما الذٌن آمنوا ولم 2ٕلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌَُهاِجُروا{ ]األنفال :  

 .(ٖ)ٌهاجروا من دار الكفر"
الذٌن صدلوا باهلل ورسوله }ولم ٌهاجروا{ لومهم الكفار، ولم ٌفارلوا لال الطبري:أي: "و 

 .(ٗ)داَر الكفر إلى دار اإلسبلم"
ٍء َحتَّى ٌَُهاِجُروا{ ]األنفال : لوله   ًْ [، أي:" فلستم 2ٕتعالى:}َما لَكُْم ِمْن َواَلٌَتِِهْم ِمْن َش

 .(٘)مكلفٌن بحماٌتهم ونصرتهم حتى ٌهاجروا"

}ما لكم{، أٌها المإمنون باهلل ورسوله. المهاجرون لوَمهم المشركٌن لال الطبري:أي: " 
رتهم ومٌراثهم، }من شًء حتى ٌهاجروا{، لوَمهم وأرَض الحرب }من والٌتهم{، ٌعنً : من نص
 .(ٙ)ودوَرهم من دار الحرب إلى دار اإلسبلم "

 .(2)عن ابن عباس لوله: "}ما لكم من والٌتهم من شًء{، ما لكم من مٌراثهم شًء" 
عن لتادة: "}ما لكم من والٌتهم من شًء حتى ٌهاجروا{، لال : كان المسلمون ٌتوارثون  

النبً ملسو هيلع هللا ىلص بٌنهم ، فكانوا ٌتوارثون باإلسبلم والهجرة. وكان الرجل ٌسلم وال بالهجرة، وآخى 
ِ ِمَن  ٌهاجر ، ال ٌرث أخاه ، فنسخ ذلن لوله : }َوأُولُو األْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فًِ ِكتَاِب َّللاَّ

 .(1)["ٙاْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمَهاِجِرٌَن{ ]سورة األحزاب : 
عن الزهري : "أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أخذ على رجل دخل فً اإلسبلم فمال : تمٌم الصبلة ،  

 .(5)وتإتً الزكاة ، وتحج البٌت، وتصوم رمضان، وأنن ال ترى نار مشرن إال وأنت حرب"
« هنالن الولٌة هلل»و « ولٌتهم»لرأ ابن كثٌر وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم

هنالن »، ولرأ «الواو»بفتح « من ولٌتهم»فٌهما، ولرأ الكسابى« الواو»بفتح  [،ٗٗ]الكهؾ: 
 .(ٓٔ)، بالكسر فٌهما«هنالن الولٌة»و « من ولٌتهم»بكسر الواو، ولرأ حمزة « الولٌة

                                                             
 .1ٔ-1ٓ/ٗٔ(:ص2ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٓ-25/ٗٔ(:صٖٖٗٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕ-1ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٓٔ/٘(:ص5ٔ5ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٔ/ٗٔ(:ص1ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٖ-1ٕ/ٗٔ(:صٖٓٗٙٔأخرجه الطبري) (5)

 ٌعنً بذلن : أن ٌبعد منزله عن منزل المشرن "حتى ال ٌرى ناره " نهى منه ملسو هيلع هللا ىلص عن جوار لمشرن.
 .5ٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٓٔ)
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ٌْكُُم النَّْصُر{ ]األنفال :   ٌِن فَعَلَ [، أي:" وإن ولع 2ٕلوله تعالى:}َوإِِن اْستَْنَصُروكُْم فًِ الّدِ
 .(ٔ)ظلم من الكفار فطلبوا نصرتكم فاستجٌبوا لهم" علٌهم
ٌمول : إن استنصركم هإالء الذٌن آمنوا ولم ٌهاجروا }فً الدٌن{، ٌعنً :  لال الطبري:" 

بؤنهم من أهل دٌنكم على أعدابكم وأعدابهم من المشركٌن ، }فعلٌكم{، أٌها المإمنون من 
 .(ٕ)المهاجرٌن واألنصار، }النصر{"

ٌمول تعالى : وإن استنصروكم هإالء األعراب ، الذٌن لم ٌهاجروا فً  ر:"لال ابن كثٌ 
 .(ٖ)لتال دٌنً ، على عدو لهم فانصروهم ، فإنه واجب علٌكم نصرهم ; ألنهم إخوانكم فً الدٌن"

 .(ٖ)الدٌن"
 .(ٗ)}فعلٌكم النصر{، فواجب علٌكم أن تنصروهم على المشركٌن" لال الزمخشري:" 
نصروكم فً الدٌن{، ٌعنً : إن استنصركم األعراب عن ابن عباس لوله : "}وإن است 

المسلمون ، أٌها المهاجرون واألنصار ، على عدوهم ، فعلٌكم أن تنصروهم إال على لوم بٌنكم 
 .(٘)وبٌنهم مٌثاق"
ترن النبً ملسو هيلع هللا ىلص الناَس ٌوم تُوفً على أربع منازل : مإمن مهاجر  لال ابن عباس أٌضا:" 

، واألنصار ، وأعرابً مإمن لم ٌهاجر; إن استنصره النبً ملسو هيلع هللا ىلص نصره ، وإن تركه فهو إْذنُه ،  
ه : }وإن استنصروكم فً وإن استنصر النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الدٌن كان حمًّا علٌه أن ٌنصره ، فذلن لول

 .(ٙ)الدٌن فعلٌكم النصر{ والرابعة : التابعون بإحسان"
ٌْنَُهْم ِمٌثَاٌق{ ]األنفال :   ٌْنَكُْم َوبَ [، أي:" إال على لوم بٌنكم 2ٕلوله تعالى:}إِالَّ َعلَى لَْوٍم بَ

 .(2)وبٌنهم عهد مإكد لم ٌنمضوه"
 .(1)لى بعض أن ال ٌحاربه ": " ٌعنً : عهد لد وثَّك به بعضكم علال الطبري 
عهد، فإنه ال ٌجوز لكم نصرهم علٌهم، ألنهم ال ٌبتدإون بالمتال، لال الزمخشري:أي:" 

 .(5)إذ المٌثاق مانع من ذلن"
نَُهْم ِمٌثَاٌق { أي :  لال ابن كثٌر:"  ٌْ ٌْنَكُْم َوبَ إال أن ٌستنصروكم على لوم من الكفار } بَ

تكم ، وال تنمضوا أٌمانكم مع الذٌن عاهدتم، وهذا مروي عن ابن مهادنة إلى مدة ، فبل تخفروا ذم
 .(ٓٔ)عباس ، رضً هللا عنه"

عن ابن عباس لوله : "}وإن استنصروكم فً الدٌن{، ٌعنً : إن استنصركم األعراب  
 .(ٔٔ)المسلمون ، أٌها المهاجرون واألنصار ، على عدوهم ، فعلٌكم أن تنصروهم"

عن أهل مٌثالهم فو هللا ألخون المسلم أعظم علٌن حرمة لال لتادة:" نهى المسلمون  
 .(ٕٔ)وحما"
ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{ ]األنفال :   [، أي:" وهللا بصٌر بؤعمالكم، ٌجزي 2ٕلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٖٔ)كبل على لدر نٌته وعمله"

                                                             
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .52/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٖ/ٗٔ(:صٖٓٗٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٖ/ٗٔ(:صٖٔٗٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖٕ/ٕالكشاؾ: (5)
 .52/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٖ/ٗٔ(:صٖٓٗٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٗٓٔ/٘(:ص5ٔ5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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بعًضا ، أٌها  : "ٌمول : وهللا بما تعملون فٌما أمركم ونهاكم من والٌة بعضكملال الطبري 
المهاجرون واألنصار ، وترن والٌة من آمن ولم ٌهاجر ونصرتكم إٌاهم عند استنصاركم فً 
الدٌن ، وؼٌر ذلن من فرابض هللا التً فرضها علٌكم }بصٌر{، ٌراه وٌبصره ، فبل ٌخفى علٌه 

 .(ٔ)من ذلن وال من ؼٌره شًء"
 الفوابد:
 تهم عند ربهم.بٌان تفاوت المإمنٌن فً كماالتهم وعلو درجا -ٔ
أكمل المإمنٌن الذٌن جمعوا بٌن اإلٌمان والهجرة والجهاد وسبموا لذلن وهم المهاجرون  -ٕ

 األولون والذٌن جمعوا بٌن اإلٌمان واإلٌواء والنصرة والجهاد وهم األنصار.
 دون ذلن من آمنوا وهاجروا وجاهدوا ولكن بعد صلح الحدبٌبة. -ٖ
 هاجروا وهإالء على خطر عظٌم.وأدنى أصناؾ المإمنٌن من آمنوا ولم ٌ -ٗ
وجوب نصرة المإمنٌن بمواالتهم ومحبتهم ووجوب معاداة الكافرٌن وخذالنهم  -٘

 وبؽضهم.
 :}اْلبَِصٌُر{،  هو المبصر. فعٌل بمعنى مفعل. كمولهم، ألٌم: بمعنىومن أسمابه تعالى:  -ٙ

 :(ٕ)مإلم، وكمول عمرو بن معد ٌكرب
 أمن رٌحانة الداعً السمٌع

 .(ٖ)"المسمع. وٌمال: البصٌر: العالم بخفٌات األمورٌرٌد: 
 .(ٗ) "ٌعنً: المدرن لجمٌع المبصرات، «البصٌر»لال ابن عثٌمٌن:" 

 المرآن
({ 5ٖ}َوال ِذٌَن َكفَُروا بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض إاِل  تَْفعَلُوهُ تَكُْن فِتْنَةٌ فًِ اأْلَْرِض َوفََساٌد َكبٌٌِر )

 [5ٖ]األنفال : 

 التفسٌر:
نصراء بعض تكن فً  -أٌها المإمنون-والذٌن كفروا بعضهم نصراء بعض، وإن لم تكونوا 

 األرض فتنة للمإمنٌن عن دٌن هللا، وفساد عرٌض بالصد عن سبٌل هللا وتموٌة دعابم الكفر.
 سبب النزول:

كفروا عن أبً مالن لال: "لال رجل : نوّرث أرحامنا من المشركٌن! فنزلت : }والذٌن 
 .(٘)بعضهم أولٌاء بعض{، اآلٌة"

عن ابن عباس لوله : "}والذٌن كفروا بعضهم أولٌاء بعض إال تفعلوه تكن فتنة فً 
 .(ٙ)األرض وفساد كبٌر{ ، نزلت فً موارٌث مشركً أهل العهد"

ٌَاُء بَْعٍض{ ]األنفال :   ٌن كفروا [، أي:" والذ2ٖلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َكَفُروا بَْعُضُهْم أَْوِل
 .(2)بعضهم نصراء بعض"

ٌمول تعالى ذكره : }والذٌن كفروا{، باهلل ورسوله، بعضهم أعوان بعض  لال الطبري:" 
 .(ٔ)وأنصاره ، وأحك به من المإمنٌن باهلل ورسوله"

                                                             
 .1ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 هذا صدر بٌت، عجزه: ٌإرلنً وأصحابً هجوع.(ٕ)

، 2ٕٔ/ ٔ( بٌتا لعمرو بن معد ٌكرب الزبٌدي، وفً الكامل 2ٖ(، وأبٌاتها )ٔٙوهو مطلع األصمعٌة رلم )
/ ٕ، والشرٌشً ٕٗٔ/ ٕ، وتهذٌب األزهري ٖٕٔ/ ٔسٌر الطبري ، وتفٙٓٔ/ ٕو  ٗٙ/ ٔوأمالً ابن الشجري 

، شاهدا على السمٌع بمعنى: مسمع، ٕٔٓ، وأورده ابن فارس فً الصاحبً ص 2ٕٔ، وسرح العٌون 1ٕ٘
وانظر تفسٌر أسماء  2ٔ، والشطرة فً ؼرٌب المرآن ص ٓ٘ٔ/ ٔوضعهم فعٌل بمعنى مفعل، وروح المعانً 

 .ٖٗهللا الحسنى ص 
 .ٔٙ-ٓٙالدعاء:شان  (ٖ)
 .1ٕٓ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٗ)
 .1ٗ/ٗٔ(:صٖٖٗٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٗ/ٗٔ(:صٖٗٗٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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ظاهره إثبات المواالة بٌنهم كموله تعالى فً المسلمٌن }أولبن بعضهم  لال الزمخشري:" 
نهى المسلمٌن عن مواالة الذٌن كفروا وموارثتهم وإٌجاب مباعدتهم  أولٌاء بعض{، ومعناه:

 .(ٕ)ومصارمتهم وإن كانوا ألارب، وأن ٌتركوا ٌتوارثون بعضهم بعضا"
لما ذكر تعالى أن المإمنٌن بعُضهم أولٌاء بعض ، لطع المواالة بٌنهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)وبٌن الكفار"
ٌَاُء بَْعٍض{ ]األنفال : لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن وفً    [، وجهان:2َٖكَفُروا بَْعُضُهْم أَْوِل

 .(٘)، وابن إسحاق(ٗ)أحدهما : بعضهم أنصار بعض ، لاله لتادة
لال ابن إسحاق:" : حض هللا المإمنٌن على التواصل ، فجعل المهاجرٌن واألنصار أهل  

 .(ٙ)والٌة فً الدٌن دون سواهم ، وجعل الكفار بعضهم أولٌاء بعض"
 .(1)، وأبو مالن (2)والثانً : بعضهم وارث بعض ، لاله ابن عباس

لال ابن زٌد:" كان المإمن المهاجر والمإمن الذي لٌس بمهاجر ، ال ٌتوارثان وإن كانا  
أخوٌن مإمنٌن. لال : وذلن ألن هذا الدٌن كان بهذا البلد للٌبل حتى كان ٌوم الفتح ، فلما كان ٌوم 

، «ال هجرة بعد الفتح:»الهجرة توارثوا حٌثما كانوا باألرحام. ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص الفتح ، وانمطعت 
"}ِ ولرأ : }َوأُولُو األْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فًِ ِكتَاِب َّللاَّ
(5). 

ا ، وال عن أسامة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ال ٌتوارث أهل ملتٌن ، وال ٌرث مسلم كافرً 
كافر مسلما" ، ثم لرأ : } َوالَِّذٌَن َكَفُروا بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض إِال تَْفعَلُوهُ تَكُْن فِتْنَةٌ فًِ األْرِض 

 .(ٓٔ)َوفََساٌد َكبٌٌِر {"
لال الطبري:" وأولى التؤوٌلٌن بتؤوٌل لوله : }والذٌن كفروا بعضهم أولٌاء بعض{، لول  

بعضهم أنصار بعض دون المإمنٌن ، وأنه داللة على تحرٌم هللا على من لال : معناه : أن 
 ًّ المإمن المماَم فً دار الحرب وترن الهجرة ، ألن المعروؾ فً كبلم العرب من معنى " الول

" ، أنه النصٌر والمعٌن ، أو : ابن العم والنسٌب. فؤما الوارث فؽٌر معروؾ ذلن من معانٌه ، 
لمٌام بإرثه من بعده. وذلن معنى بعٌد ، وإن كان لد ٌحتمله الكبلم. إال بمعنى أنه ٌلٌه فً ا

 .(ٔٔ)وتوجٌه معنى كبلم هللا إلى األظهر األشهر ، أولى من توجٌهه إلى خبلؾ ذلن"
[، أي:" وإن لم 2ٖلوله تعالى:} إِالَّ تَْفعَلُوهُ تَكُْن فِتْنَةٌ فًِ اأْلَْرِض َوفََساٌد َكبٌٌِر{ ]األنفال :  
نصراء بعض، تكن فً األرض فتنة للمإمنٌن عن دٌن هللا، وفساد  -أٌها المإمنون-تكونوا 

 .(ٕٔ)عرٌض بالصد عن سبٌل هللا وتموٌة دعابم الكفر"
أى: إال تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمٌن وتولى بعضهم  لال الزمخشري:" 

م تمطعوا العبلبك بٌنكم وبٌن بعضا حتى فً التوارث، تفضٌبل لنسبة اإلسبلم على نسبة المرابة ول
الكفار، ولم تجعلوا لرابتهم كبل لرابة تحصل فتنة فً األرض ومفسدة عظٌمة، ألن المسلمٌن ما 

 .(ٖٔ)لم ٌصٌروا ٌدا واحدة على الشرن، كان الشرن ظاهرا والفساد زابدا"

                                                                                                                                                                               
 .1ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .52/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1٘/ٗٔ(:صٖٙٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1٘/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1٘/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٗ/ٗٔ(:صٖٗٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٗ/ٗٔ(:صٖٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1٘-1ٗ/ٗٔ(:صٖ٘ٗٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .(، ولال:" صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه"ٕٓٗ/ٕ( المستدرن )أخرجه الحاكم فً  (ٓٔ)
 .12/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
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تنة فً أي : إن لم تجانبوا المشركٌن وتوالوا المإمنٌن ، وإال ولعت الف لال ابن كثٌر:" 
الناس ، وهو التباس األمر ، واختبلط المإمن بالكافر ، فٌمع بٌن الناس فساد منتشر طوٌل 

 .(ٔ)عرٌض"
لوله: }إال تفعلوه{ أي: مواالة المإمنٌن ومعاداة الكافرٌن، بؤن والٌتموهم  لال السعدي:" 

فً األرض وفساد }تكن فتنة ، كلهم أو عادٌتموهم كلهم، أو والٌتم الكافرٌن وعادٌتم المإمنٌن
كبٌر{ فإنه ٌحصل بذلن من الشر ما ال ٌنحصر من اختبلط الحك بالباطل، والمإمن بالكافر، 
وعدم كثٌر من العبادات الكبار، كالجهاد والهجرة، وؼٌر ذلن من مماصد الشرع والدٌن التً 

 .(ٕ)"تفوت إذا لم ٌتخذ المإمنون وحدهم أولٌاء بعضهم لبعض
 [، وجهان:2ٖ تَْفعَلُوهُ تَكُْن فِتْنَةٌ فًِ اأْلَْرِض َوفََساٌد َكبٌٌِر{ ]األنفال : وفً لوله تعالى:} إِالَّ  

أحدهما : إالَّ تناصروا أٌها المإمنون، }تَكُن فِتْنَةٌ فًِ األَْرِض{، ٌعنً: بؽلبة الكفار، }َوفََساٌد َكِبٌٌر{ 
 .(٘)، وابن جرٌر(ٗ)، وابن جرٌج(ٖ)بضعؾ اإلٌمان، لاله ابن اسحاق

والثانً : إالّ تتوارثوا باإلسبلم والهجرة}تَكُن فِتْنَةٌ فًِ األَْرِض{ باختبلؾ الكلمة،  }َوفََساٌد َكبٌٌِر{ 
 .(2)، وابن زٌد(ٙ)بتموٌة الخارج على الجماعة ، لاله ابن عباس

لال الطبري:إن"  أولى التؤوٌلٌن بموله : }إال تفعلوه تكن فتنة فً األرض وفساد كبٌر{ ،  
ُل من لال : إال تفعلوا ما أمرتكم به من التعاون والنصرة على الدٌن ، تكن فتنة فً األرض تؤوٌ

إْذ كان مبتدأ اآلٌة من لوله : }إن الذٌن آمنوا وهاجروا وجاهدوا بؤموالهم وأنفسهم فً سبٌل هللا{، 
 .(1)بالحث على المواالة على الدٌن والتناصر جاء ، فكذلن الواجب أن ٌكون خاتمتها به"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: بٌان الوالٌة الدنٌوٌة النالصة بٌن الكفار والشٌاطٌن، إذ أثبتها  -ٔ

 بٌن الكفار والشٌاطٌن على معنى الذم لهم فً آٌات، منها:تعالى 

 [.2ٙفً النساء: }فماتلوا أولٌاء الشٌطان{ ]النساء:  -
[، }إنهم اتخذوا 2ٕال ٌإمنون{ ]األعراؾ: وفً األعراؾ: }إنا جعلنا الشٌاطٌن أولٌاء للذٌن  -

 [.ٖٓالشٌاطٌن أولٌاء من دون هللا وٌحسبون أنهم مهتدون{ ]األعراؾ: 
 [.2ٖوفً األنفال: }والذٌن كفروا بعضهم أولٌاء بعض{ ]األنفال:  -

وهذا الضرب من الوالٌة مواالة دنٌوٌة ؼٌر خالصة وال نافعة فً األخرى; لموله تعالى 
[، }كمثل الشٌطان إذ لال لئلنسان ٗٔبهم جمٌعا وللوبهم شتى{ ]الحشر: فً أهلها: }تحس

[، }ٌوم ال ٌؽنً مولى عن مولى شٌبا{ ٙٔاكفر فلما كفر لال إنً بريء منن{ ]الحشر: 
 .(5)[ٔٗ]الدخان: 

ٌحصل فً الملوب من الشكون، والركون إلى أهل الباطل ومنها: أنه بمواالة الكفار  -ٕ
الحك على المسلمٌن نتٌجة امتزاجهم بؤعدابهم ومواالة بعضهم والمٌل إلٌهم، واشتباه 

 .لبعض
مواالة الكفار بالموادة والمناصرة واتخاذهم بطانة:  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"

حرام منهً عنها بنص المرآن الكرٌم، لال هللا تعالى: }ال تجد لوماً ٌإمنون باهلل والٌوم 
، ولال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل [ٕٕادلة:]كالمجاآلخر ٌوادون من حاد هللا ورسوله{

                                                             
 .51/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕٖ-ٕٖٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .12-1ٙ/ٗٔ(:صٖٓ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .12/ٗٔ(:صٖٔ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .12/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٙ/ٗٔ(:ص5ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٙ/ٗٔ(:ص1ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .12/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٔٔرسالة الشرن ومظاهره: انظر:  (5)
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ٌَاَء تَتَِّخذُوا الَِّذٌَن اتََّخذُوا ِدٌنَكُْم هُُزًوا َولَِعًبا ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم َواْلكُفَّاَر  أَْوِل
َ إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{ ال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا ، ول[2٘]المابدة:َواتَّمُوا َّللاَّ

 َ  اَل اْلٌَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلٌَاَء بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض َوَمْن ٌَتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم إِنَّ َّللاَّ
ٌَا أَ [ٔ٘]المابدة:ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{ ٌَُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا بَِطانَةً ِمْن ، ولال تعالى: }
وأخبر أنه إذا لم ٌكن المإمنون بعضهم [، 1ٔٔ]آل عمران:ُدونِكُْم اَل ٌَؤْلُونَكُْم َخَبااًل{

أولٌاء بعض، والذٌن كفروا بعضهم أولٌاء بعض وٌتمٌز هإالء عن هإالء، فإنها تكون 
 .(ٔ)"فتنة فً األرض وفساد كبٌر

 المرآن
ِ َوال ِذٌَن آَوْوا َونََصُروا أُولَئَِن هُُم اْلُمْإِمنُوَن  َحمًّا }َوال ِذٌَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فًِ َسبٌِِل ّللا 

 [5ٗ({ ]األنفال : 5ٗلَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌٌم )
 التفسٌر:

اإلسبلم أو بلًدا ٌتمكنون فٌه من عبادة والذٌن آمنوا باهلل ورسوله، وتركوا دٌارهم لاصدٌن دار 
ربهم، وجاهدوا إلعبلء كلمة هللا، والذٌن نصروا إخوانهم المهاجرٌن وآووهم وواسوهم بالمال 
والتؤٌٌد، أولبن هم المإمنون الصادلون حمًا، لهم مؽفرة لذنوبهم، ورزق كرٌم واسع فً جنات 

 النعٌم.
ِ{ ]األنفال : لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن آَمنُوا   [، أي:" والذٌن 2َٗوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

آمنوا باهلل ورسوله، وتركوا دٌارهم لاصدٌن دار اإلسبلم أو بلًدا ٌتمكنون فٌه من عبادة ربهم، 
 .(ٕ)وجاهدوا إلعبلء كلمة هللا"

والذٌن نصروا إخوانهم  [، أي:"2ٗلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن آَوْوا َوَنَصُروا{ ]األنفال :  
 .(ٖ)المهاجرٌن وآووهم وواسوهم بالمال والتؤٌٌد"

آَوْوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمهاجرٌن معه ونصروهم ، ونصروا دٌن  لال الطبري: أي:" 
 .(ٗ)هللا"

ن [، أي:" أولبن هم المإمنو2ٗلوله تعالى:}أُولَبَِن هُُم اْلُمْإِمنُوَن َحمًّا{ ]األنفال :  
 .(٘)الصادلون حمًا"

أولبن هم أهل اإلٌمان باهلل ورسوله حمًّا ، ال من آمن ولم ٌهاجر داَر  لال الطبري: أي:" 
 .(ٙ)الشرن ، وألام بٌن أظهر أهل الشرن ، ولم ٌؽُز مع المسلمٌن عدوهم"

ال مرٌة وال رٌب فً إٌمانهم. لٌل: حمموا إٌمانهم بالهجرة والجهاد  لال البؽوي:أي:" 
 .(2)"وبذل المال فً الدٌن

ألنهم صدلوا إٌمانهم وحمموه، بتحصٌل ممتضٌاته من هجرة الوطن  لال الزمخشري:" 
ومفارلة األهل واالنسبلخ من المال ألجل الدٌن، ولٌس بتكرار ألن هذه اآلٌة واردة للثناء علٌهم 

 .(1)والشهادة لهم مع الموعد الكرٌم، واألولى لؤلمر بالتواصل "
[، أي:" لهم مؽفرة لذنوبهم، ورزق 2ٗ{ ]األنفال : لوله تعالى:}لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌمٌ  

 .(5)كرٌم واسع فً جنات النعٌم"

                                                             
 .ٙٔالوالء والبراء فً اإلسبلم، البركاتً:( ، وانظر: 1ٖٖ( )ٕٔ/ ٖمجموع فتاوى ورسابل العثٌمٌن )(ٔ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .11/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .11/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٕٓٗ/ٕالكشاؾ: (1)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
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ٌمول : لهم ستر من هللا على ذنوبهم ، بعفوه لهم عنها }ورزق  لال الطبري: أي:" 
ًٌّ كرٌم، ال ٌتؽٌر فً أجوافهم فٌصٌر نْجًوا،  كرٌم{، ٌمول : لهم فً الجنة مطعم ومشرب هن

 .(ٔ)ح المسن "ولكنه ٌصٌر رشًحا كرش
}لهم مؽفرة{ من هللا تمحى بها سٌباتهم، وتضمحل بها زالتهم، }و{ لهم  لال السعدي:" 

 .(ٕ)"}رزق كرٌم{ أي: خٌر كثٌر من الرب الكرٌم فً جنات النعٌم
لما ذكر تعالى حكم المإمنٌن فً الدنٌا ، عطؾ بذكر ما لهم فً اآلخرة  لال ابن كثٌر:" 

، فؤخبر عنهم بحمٌمة اإلٌمان ، كما تمدم فً أول السورة ، وأنه سٌجازٌهم بالمؽفرة والصفح عن 
ذنوب إن كانت ، وبالرزق الكرٌم ، وهو الحسن الكثٌر الطٌب الشرٌؾ ، دابم مستمر أبدا ال 

ال ٌسؤم وال ٌمل لحسنه وتنوعه، ثم ذكر أن األتباع لهم فً الدنٌا على ما ٌنمطع وال ٌنمضً ، و
لُوَن ِمَن  كانوا علٌه من اإلٌمان والعمل الصالح فهم معهم فً اآلخرة كما لال : } َوالسَّاِبمُوَن األوَّ

ُ َعْنهُ  ًَ َّللاَّ ْم َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت اْلُمَهاِجِرٌَن َواألْنَصاِر َوالَِّذٌَن اتَّبَعُوهُْم ِبإِْحَساٍن َرِض
[ ، ولال : } َوالَِّذٌَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم ٌَمُولُوَن ٓٓٔتَْجِري تَْحتََها األْنَهاُر { اآلٌة ]التوبة : 

بل ِللَِّذٌَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّن َربَّنَااْؼِفْر لََنا َوإلْخَواِننَا الَِّذٌَن َسَبمُوَنا بِاإلٌَماِن َوال تَْجَعْل فًِ لُلُوبَِنا ؼِ 
[وفً الحدٌث المتفك علٌه ، بل المتواتر من طرق صحٌحة ، عن َٓٔرُءوٌؾ َرِحٌٌم { ]الحشر : 

من أحب لوما ُحشر »رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "المرء مع من أحب" ، وفً الحدٌث اآلخر : 
 .(ٗ)"(ٖ)«معُهم

سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "المهاجرون واألنصار أولٌاء بعضهم لبعض ، عن جرٌر لال : لال ر 
 .(٘)والطلماء من لرٌش والعتماء من ثمٌؾ بعضهم أولٌاء بعض إلى ٌوم المٌامة"

فإن لٌل: أي معنى فً تكرار هذه اآلٌة؟ لٌل: المهاجرون كانوا على  لال البؽوي:" 
هم الذي هاجروا لبل الحدٌبٌة، وبعضهم أهل طبمات: فكان بعضهم أهل الهجرة األولى، و

الهجرة الثانٌة، وهم الذٌن هاجروا بعد صلح الحدٌبٌة لبل فتح مكة، وكان بعضهم ذا هجرتٌن 
هجرة الحبشة والهجرة إلى المدٌنة، فالمراد من اآلٌة األولى الهجرة األولى، ومن الثانٌة الهجرة 

 .(ٙ)"الثانٌة
 إلى لسمٌن:هذه اآلٌة والتً بعدها، لسم هللا تعالى المإمنٌن فً ولد 

المسم األول: المهاجرون األولون، ولد أثبت لهم تعالى أربع صفات تدل على علو شؤنهم ورفعة 
 :(2)مكانتهم
أولها: أنهم آمنوا باهلل ومبلبكة وكتبه ورسله والٌوم اآلخر ولبلوا جمٌع التكالٌؾ التً بلؽها  -

  إلٌهم.النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .وثانٌها: أنهم فارلوا األوطان، وتركوا األلارب والجٌران فً طلب مرضاة هللا -
وثالثها: أنهم جاهدوا بؤموالهم وأنفسهم، فؤما جهادهم بالمال فؤلنهم لما فارلوا األوطان  -

ضاعت دورهم ومساكنهم وضٌاعهم، كما أنهم احتاجوا إلى اإلنفاق على تلن الؽزوات، 
أما المجاهدة بالنفس، فلما ألدموا علٌه من مباشرة المتال والتحام المعارن، والخوض فً و

 المهالن، وذلن ٌدل على أنهم أزالوا أطماعهم عن الحٌاة وبذلوا أنفسهم فً سبٌل هللا.
                                                             

 .11/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٖافسٌر السعدي: (ٕ)
( من طرٌك 5ٔ/ٖالكبٌر )جاء من حدٌث أبً لرصافة وجابر ، أما حدٌث جابر فرواه الطبرانً فً المعجم (ٖ)

زٌاد عن عزة بنت عٌاض عن أبً لرصافة مرفوعا بلفظ : "من أحب لوما حشره هللا فً زمرتهم" ، وفً 
( من طرٌك إسماعٌل بن ٌحٌى عن سفٌان عن عبد هللا 5ٙٔ/٘إسناده من ال ٌعرؾ. رواه الخطٌب فً تارٌخه )

على أعمالهم. حشر ٌوم المٌامة فً زمرتهم ، فحوسب بن دمحم بن عمٌل عن جابر مرفوعا بلفظ : "من أحب لوما 
 .بحسابهم وإن لم ٌعمل أعمالهم" وإسماعٌل بن ٌحٌى ، ضعٌؾ

 .55/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .(ٖٖٗ/ٗالمسند )أخرجه اإلمام احمد فً  (٘)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ ٘ٔتفسٌر الرازي:انظر:  (2)
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ً لهذه األحوال;  - ورابع هذه الصفات: أنهم كانوا أول الناس إلداماً على هذه األفعال والتزاما
لمسابمة أثر عظٌم فً تموٌة الدٌن. وإنما كان السبك موجباً للفضٌلة، ألن إلدامهم ولهذه ا

 على هذه األفعال ٌوجب التداء ؼٌرهم بهم، فٌصٌر ذلن سبباً للموة أو الكمال.
المسم الثانً: األنصار، ونعتهم سبحانه بؤنهم آووا النبً ملسو هيلع هللا ىلص ومن هاجر معه فً مساكنهم، 

لى أنفسهم وأوالدهم، وبؤنهم سالموا من سالمهم، وعادوا من عاداهم، ولهذا شرفهم وآثروهم ع
 .(ٔ)هللا بهذا الوصؾ، حتى أصبح اسم األنصار علماً علٌهم مدى الدهر

وهو { هم}ولال  {هم المإمنون حماً }ثم إن هللا سبحانه وتعالى بٌن أن هذٌن المسمٌن 
المبتدأ على الخبر، أي كؤنهم هم وحدهم المإمنون  ضمٌر الفصل بٌن المبتدأ والخبر، ٌفٌد لصر

ً لهم مؽفرة من هللا ورزق كرٌم فً  ال ؼٌرهم، وهذا هو من باب المدح العظٌم، أولبن جمٌعا
الدنٌا واآلخرة; ولدم الجار والمجرور لمزٌد اختصاصهم بهذه المنزلة العظٌمة، أي كؤن المؽفرة 

 .(ٕ)"وجه األكملوالرحمة وجدت لهم، فهم ٌستحمونها على ال
ً ثالثاً وهم المإمنون المهاجرون المسم الثالث:  ثم ألحك تبارن وتعالى بهذٌن المسمٌن لسما

َوالَِّذٌَن آَمنُواْ ِمن فمال فً اآلٌة التالٌة: }المجاهدون الذٌن جاإوا من بعدهم وساروا على نهجهم، 
 [.2٘]األنفال:  {نكُمْ بَْعُد َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ َمعَكُْم فَؤُْولَبَِن مِ 

مما تمدم ٌتبٌن لنا وجه االستدالل من اآلٌة: وهو أن هللا سبحانه وتعالى أثنى على 
المهاجرٌن واألنصار، وصدق علٌهم وصؾ اإلٌمان، ثم مدح بمٌة الصحابة ممن هاجر وجاهد، 

ل هللا صلى فٌكون هذا الثناء العاطر والمدح الجزٌل والشهادة اإللهٌة شاملة لجمٌع أصحاب رسو
 هللا علٌه وسلم وال ٌنال هذا الثناء والمدح إال من كان عدالً.

 الفوابد:
من هاجر فً سبٌل هللا تعالى فراراً من الفتن، وإلامة من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه  -ٔ

 لشعابر الدٌن: فإن هللا لد وعده بالهداٌة والتوفٌك والرزق.
وتشرٌؾ واختصاص  واألنصار، وثناء علٌهمفً هذه اآلٌة الكرٌمة: تعظٌم للمهاجرٌن  -ٕ

لهم، حكم لهم باإلٌمان الحك الكامل، مع ما آل إلٌه حالهم رضً هللا عنهم من المؽفرة 
وهو كبلم مسوق للثناء علٌهم، والشهادة "والرزق الكرٌم. لال العبلمة المنصوري: 

 .(ٖ)"بفوزهم بالمدح المعلى من اإلٌمان
مدحهم هللا فً كتابه الكرٌم، وأثنى علٌهم فً إذ  -رضً هللا عنهم-فضٌلة الصحابة -ٖ

}َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فًِ َسبٌِِل هللا : مواضع كثٌرة، ومن ذلن لوله تعالى
ً لَُهْم َمْؽِفَرةٌ وَ   ، ولوله تعالى:ِرْزٌق َكِرٌٌم{َوالَِّذٌَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولَبَِن هُُم اْلُمْإِمنُوَن َحمّا

ًَ َربَّهُ{  ًَ هللا َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنه ذَِلَن ِلَمْن َخِش  .[1]البٌنة:}َرِض
ورد فً فضابل الصحابة ما ال ٌُحصى من اآلثار واألحادٌث الصحٌحة عن ولد 
صلى هللا  -هللا  ، ومن ذلن ما رواه مسلم فً صحٌحه بسنده لال رسول-ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة ": -علٌه وسلم 

ألصحابً، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابً ما ٌوعدون، وأصحابً أمنة ألمتً، فإذا ذهب 
 .(ٗ)"أصحابً أتى أمتً ما ٌوعدون

بٌه ملسو هيلع هللا ىلص هم المإمنون إٌمانا أن المهاجرٌن المجاهدٌن فً سبٌل هللا الناصرٌن لدٌنه ون -ٗ
فإن لوله: }هُُم اْلُمْإِمنُوَن َحمًّا{ ، كامبل حما وأن لهم مؽفرة من هللا تعالى ورزلا كرٌما

                                                             
 .ٕٔ٘/ ٖاد مؽنٌة :التفسٌر الكاشؾ، دمحم جوانظر:  (ٔ)
 .5صحابة رسول هللا فً المرآن، للدكتور محسن عبد الحمٌد :ص: انظر:  (ٕ)
 .5ٖ٘/ ٕالممتطؾ: (ٖ)
أمان ألصحابه، وبماء أصحابه أمان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أخرجه مسلم فً كتاب فضابل الصحابة، باب بٌان أن بماء النبً (ٗ)

البالً نمبلً عن النووي فً معنى )النجوم أمنة السماء(: إن النجوم ما  ، لال دمحم فإاد عبدٖٕٔ٘لؤلمة، برلم 
 .دامت بالٌة فالسماء بالٌة فإذا انكدرت النجوم وتناثرت فً المٌامة وهنت السماء فانفطرت، وانشمت وذهبت
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بالحصر ٌدل على كمال إٌمانهم بالنسبة إلى ؼٌرهم، ألن الحصر إلفادة الكمال ال لنفً 
 .إٌمانا حما كامبلاإلٌمان عمن ؼٌرهم بدلٌل لوله: }َحمًّا{ أي 

نصر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌشمل نصره باللسان {، أن َونََصُروا وٌستمفاد من لوله تعالى:} -٘
والسنان والبنان، بالمول والفعل. نصرا له فً ذات نفسه حماٌة لعرضه، وصونا 
لحرمته، وإرؼاما ألعدابه ومبؽضٌه، وانتصارا له من كل من ٌإذٌه، وإجبلال لممام 

 بوة من أي لدح أو عٌب.الن
 المرآن

ى بِبَْعٍض }َوال ِذٌَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمعَكُْم فَؤُولَئَِن ِمْنكُْم َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَ 
ٍء َعِلٌٌم ) ًْ َ بُِكّلِ َش ِ إِن  ّللا   [5٘({ ]األنفال : 5٘فًِ ِكتَاِب ّللا 

 التفسٌر:
ذٌن آمنوا ِمن بعد هإالء المهاجرٌن واألنصار، وهاجروا وجاهدوا معكم فً سبٌل هللا، وال

لهم ما لكم وعلٌهم ما علٌكم، وأولو المرابة بعضهم أولى ببعض فً  -أٌها المإمنون-فؤولبن منكم 
التوارث فً حكم هللا من عامة المسلمٌن. إن هللا بكل شًء علٌم ٌعلم ما ٌصلح عباده ِمن تورٌث 
بعضهم من بعض فً المرابة والنسب دون التوارث بالِحْلؾ، وؼٌر ذلن مما كان فً أول 

 اإلسبلم.
 سبب النزول:
عن الزبٌر بن العوام لال: "أنزل هللا فٌنا خاصة معشر لرٌش واألنصار }وأولوا  

 األرحام بعضهم أولى ببعض فً كتاب هللا{، لال: وذلن أنا معشر لرٌش لما لدمنا المدٌنة وال
أموال لنا، فوجدنا األنصار نعم اإلخوان فواخٌناهم وأورثناهم، فآخى أبو بكر خارجة بن زٌد، 
وآخى عمر فبلنا وآخى عثمان بن عفان رجبل من بنً زرٌك بن سعد الزرلً وٌمول بعض 

الناس ؼٌره لال الزبٌر: وواخٌت أنا كعب بن مالن، وأورثونا وأورثناهم، فلما كان ٌوم أحد لٌل 
لتل أخون كعب بن مالن، فجبته فانتملته، فوجدت السبلح لد ثمله فٌما نرى، فو هللا ٌا بنً  لً: لد

لو مات ٌومبذ عن الدنٌا ما ورثه ؼٌري، حتى أنزل هللا هذه اآلٌة فٌنا معشر لرٌش واألنصار 
 .(ٔ)خاصة فرجعنا إلى موارٌثنا"

ٌَّة ، فولدت منه جارٌة عن عٌسى بن الحارث: "أن أخاه شرٌح بن الحارث كانت له   سُّرِ
ٌة ، واختصم شرٌح بن الحارث  جت ، فولدت ؼبلًما ، ثم ماتت السّرِ ، فلما شبت الجارٌة ُزّوِ
والؽبلم إلى شرٌح الماضً فً مٌراثها ، فجعل شرٌح بن الحارث ٌمول : لٌس له مٌراث فً 

ام بعضهم أولى ببعض فً كتاب هللا! لال : فمضى شرٌح بالمٌراث للؽبلم. لال : }وأولوا األرح
كتاب هللا{، فركب مٌسرة بن ٌزٌد إلى ابن الزبٌر ، فؤخبره بمضاء شرٌح ولوله ، فكتب ابن 
الزبٌر إلى شرٌح : إن مٌسرة أخبرنً أنن لضٌت بكذا وكذا، وللت: }وأولوا األرحام بعضهم 

رجل كان ٌعالد الرجل أإلى ببعض فً كتاب هللا{، وإنه لٌس كذلن ، إنما نزلت هذه اآلٌة : أّن ال
، فنزلت:}وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض فً كتاب هللا{. فجاء «ترثنً وأرثن»ٌمول : 

. وفً (ٕ)بالكتاب إلى شرٌح ، فمال شرٌح:أعتمها حٌتان بطنها!، وأبى أن ٌرجع عن لضابه"
 .(ٖ)ن"، فلما نزلت تُِرن ذل«ترثنً وأرثن:»رواٌة أخرى :" كان الرجل ٌعالد الرجل ٌمول 

عن ابن عباس" ولٌل له أن ابن مسعود ال ٌورث الموالً دون ذوي األرحام، وٌمول:  
إن ذوي األرحام بعضهم أولى ببعض فً كتاب هللا، فمال ابن عباس: هٌهات هٌهات أٌن ذهب؟ 
إنما كان المهاجرون ٌتوارثون دون األعراب فنزلت وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض فً 

 .(ٗ)ً: أنه ٌورث المولى"كتاب هللا ٌعن

                                                             
 .2ٖٗٔ-2ٕٗٔ/٘(:ص5ٕٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٔ-5ٓ/ٗٔ(:صٖٗ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٔ/ٗٔ(:صٖ٘٘ٙٔبري)أخرجه الط (ٖ)
 .2ٖٗٔ/٘(:ص5ٕٓ5أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
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[، أي:" والذٌن 2٘لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمعَُكْم{ ]األنفال :  
 .(ٔ)آمنوا ِمن بعد هإالء المهاجرٌن واألنصار، وهاجروا وجاهدوا معكم فً سبٌل هللا"

، باهلل ورسوله ، من بعد تبٌانً ما ٌمول تعالى ذكره : }والذٌن آمنوا{ لال الطبري:" 
بٌَّنت من والٌة المهاجرٌن واألنصار بعضهم بعًضا ، وانمطاع والٌتهم ممن آمن ولم ٌهاجر حتى 

 .(ٕ)ٌهاجر، }وهاجروا{  داَر الكفر إلى دار اإلسبلم، }وجاهدوا معكم{ أٌها المإمنون"
ٌرٌد: البلحمٌن بعد السابمٌن إلى الهجرة،  {"َوالَِّذٌَن آَمنُوا ِمْن بَْعدُ  لال الزمخشري:} 
ٌَماِن{ ] كموله : ْخَوانِنَا الَِّذٌَن َسبَمُوَنا ِباإْلِ الحشر }َوالَِّذٌَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم ٌَمُولُوَن َربََّنا اْؼِفْر لََنا َوإِلِ
 .(ٖ)[ ألحمهم بهم وجعلهم منهم تفضبل منه وترؼٌبا"ٓٔ: 

هللا المإمنٌن على التواصل، فجعل المهاجرٌن واألنصار حض "عن ابن إسحاق لال:  
 .(ٗ)"أهل والٌة فً الدٌن دون من سواهم

فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص توفً وترن الناس على أربع منازل: مإمن مهاجر،  لال الضحان:" 
 .(٘)"ومسلم أعرابً والذٌن آووا ونصروا والتابعٌن بإحسان

لهم ما لكم  -أٌها المإمنون-[، أي:" فؤولبن منكم 2٘تعالى:}فَؤُولَبَِن ِمْنكُْم{ ]األنفال : لوله  
 .(ٙ)وعلٌهم ما علٌكم"

 .(2)"من جملتكم أٌها المهاجرون واألنصار :أي لال البٌضاوي:" 
فً الوالٌة ، ٌجب علٌكم لهم من الحك والنصرة فً الدٌن والموارثة  لال الطبري:أي:" 
 .(1)ذي ٌجب لكم علٌهم ، ولبعضكم على بعض"، مثل ال
أي من جملتكم، أي المهاجرون واألنصار، فً استحماق ما استحمٌتموه  لال الماسمً:" 

وهل المراد من لوله من بعد . اإلٌمان والمؽفرة والرزق الكرٌم من المواالة والمناصرة، وكمال
الهجرة الثانٌة، أو من بعد نزول هذه هو من بعد الهجرة األولى، أو من بعد الحدٌبٌة. وهً 

واللفظ الكرٌم ٌعمها كلها، والتخصٌص بؤحدهما تخصٌص ببل  -اآلٌة، أو من بعد ٌوم بدر؟ ألول
 .(5)"مخصص
ِ{ ]األنفال :   [، أي:" 2٘لوله تعالى:}َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْوَلى ِببَْعٍض فًِ ِكتَاِب َّللاَّ

 .(ٓٔ)ولى ببعض فً التوارث فً حكم هللا من عامة المسلمٌن"وأولو المرابة بعضهم أ
 .(ٔٔ)لال ابن الجوزي:" أي: فً الموارٌث بالهجرة" 
 .(ٕٔ)"فً حكمه {،فً كتاب هللا، }فً التوارث من األجانب لال البٌضاوي:" 
أي: بعضهم فً الموارٌث أولى ببعض، وهذه الموارٌث فً الوالٌة  لال الزجاج:" 

 .(ٖٔ)من الفرابض"« النساء»بالهجرة منسوخة، نسخها ما فً سورة 
ٌمول تعالى ذكره : والمتناسبون باألرحام }بعضهم أولى ببعض{، فً  لال الطبري:" 

ؾ والولً }فً كتاب هللا{، ٌمول المٌراث ، إذا كانوا ممن لسم هللا له منه نصٌبًا وحظًّا ، من الحلٌ
 .(ٔ): فً حكم هللا الذي كتبه فً اللوح المحفوظ والسابك من المضاء"

                                                             
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .15/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص5ٕٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص5ٕٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .15/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٖ-2ٖٖ/٘محاسن التؤوٌل: (5)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٕٕ/ٕزاد المسٌر: (ٔٔ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
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}وأولوا األرحام{، أولو المرابات أو أولى بالتوارث، وهو نسخ  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)للتوارث بالهجرة والنصرة"

ِ{ ]األنفال :  وفً لوله تعالى:}   ل:[، ألوا2٘فًِ ِكتَاِب َّللاَّ
 .(ٗ)، وهو اختٌار الثعلبً(ٖ)أحدها: أنه اللوح المحفوظ. ذكره ابن الجوزي

 . (ٙ)-«النساء»ولد بٌن لهم لسمة المٌراث فً سورة -، (٘)والثانً: أنه المرآن، لاله لتادة
 .(5)، وابن كثٌر(1)، والطبري(2)والثالث: أنه حكم هللا، وهذا لول الزجاج

 .(ٓٔ)الزمخشريفً حكمه ولسمته. لاله والرابع: 
 .(ٔٔ)"ٌطلك على كل منها {كتاب هللا} لال الماسمً:" 
ًُّ المهاجَر، حتى أنزل هللا:}وأولوا األرحام بعضهم أولى لال لتادة:"  كان ال ٌرث األعراب

 .(ٕٔ)ببعض فً كتاب هللا{"
لال عكرمة: "لبث برهة واألعرابً ال ٌرث المهاجر، وال المهاجر ٌرث األعرابً حتى  
ودخل الناس فً الدٌن أفواجا، فؤنزل هللا تعالى: }وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض  فتحت مكة

 .(ٖٔ)فً كتاب هللا{"
ثم رّد الموارٌث إلى األرحام ممن أسلم بعد الوالٌة من المهاجرٌن  لال ابن إسحاق:"

واألنصار دونهم ، إلى األرحام التً بٌنهم، فمال : }والذٌن آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
 .(ٗٔ)معكم فؤولبن منكم وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض فً كتاب هللا{، أي : بالمٌراث"

ر ال ٌتولى األعرابً وال ٌرث وهو مإمن وال ٌرث لال ابن عباس:"فكان المهاج 
 .(٘ٔ)األعرابً المهاجر فنسختها هذه اآلٌة: }وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض فً كتاب هللا{"

عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا: "}وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض فً كتاب هللا إن  
لها من موارٌث العمد والحلؾ والموارٌث هللا بكل شًء علٌم{، فنسخت هذه اآلٌة ما كان لب

بالهجرة وصارت لذوي األرحام، لال: والوالد أولى من األخ واألخ واألخت أولى من ابن األخ 
وابن األخ أولى من العم والعم أولى من ابن العم وابن العم أولى من الخال، ولٌس للخال وال 

 عنه وكان عمر بن الخطاب رضً العمة وال الخالة من المٌراث نصٌب فً لول زٌد رضً هللا
هللا عنه ٌعطً ثلثً المال للعمة والثلث للخالة، إذا لم ٌكن له وارث وكان علً وابن مسعود 
رضً هللا عنهما ٌعنً: ٌردان ما فضل من المٌراث على ذوي األرحام على لدر سهمانهم ؼٌر 

 .(ٙٔ)الزوج والمرأة"

                                                                                                                                                                               
 .5ٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٕٕ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .2ٗٗٔ/٘(:ص5ٕٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .[ٕٔ -ٔٔسورة النساء ](ٙ)
 .5ٕٕ/ٕانظر: زاد المسٌر: (2)
 .5ٓ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .55/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٓٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .2ٖٖ/٘محاسن التؤوٌل: (ٔٔ)
 .5ٓ/ٗٔ(:صٖٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖ5ٔ/٘(:ص5ٔ5ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .15/ٗٔ(:صٕٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .2ٖٗٔ/٘(:ص5ٕٓ2أخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٖٗٔ/٘(:ص5ٕٓ1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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للربٌع: أوص لً بمصحفن فنظر إلى  عن سفٌان عن نسٌر بن ذعلوق لال: "لال رجل 
 .(ٔ)ابن له صؽٌر فمال: }وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض فً كتاب هللا{"

ولٌس المراد بموله:} َوأُْولُوا األْرَحاِم { خصوصٌة ما ٌطلمه علماء  لال ابن كثٌر:" 
الخالة ، الفرابض على المرابة ، الذٌن ال فرض لهم وال هم عصبة ، بل ٌُْدلون بوارث ، ك

والخال ، والعمة ، وأوالد البنات ، وأوالد األخوات ، ونحوهم ، كما لد ٌزعمه بعضهم وٌحتج 
باآلٌة ، وٌعتمد ذلن صرٌحا فً المسؤلة ، بل الحك أن اآلٌة عامة تشمل جمٌع المرابات. كما 
رث نص ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، ولتادة وؼٌر واحد : على أنها ناسخة لئل

بالحلؾ واإلخاء اللذٌن كانوا ٌتوارثون بهما أو ال وعلى هذا فتشمل ذوي األرحام باالسم 
الخاص. ومن لم ٌورثهم ٌحتج بؤدلة من ألواها حدٌث : "إن هللا لد أعطى كل ذي حك حمه ، فبل 
لن وِصٌَّة لوارث" ، لالوا : فلو كان ذا حك لكان له فرض فً كتاب هللا مسمى ، فلما لم ٌكن كذ

 .(ٕ)لم ٌكن وارثا"
ٍء َعِلٌٌم{ ]األنفال :   ًْ َ بِكُّلِ َش [، أي:"إن هللا بكل شًء علٌم ٌعلم ما 2٘لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

ٌصلح عباده ِمن تورٌث بعضهم من بعض فً المرابة والنسب دون التوارث بالِحْلؾ، وؼٌر ذلن 
 .(ٖ)مما كان فً أول اإلسبلم"

من الموارٌث والحكمة فً إناطتها بنسبة اإلسبلم والمظاهرة، أوال  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٗ)"واعتبار المرابة ثانٌا

ومنه ما ٌعلمه من أحوالكم التً ٌجري من شرابعه الدٌنٌة علٌكم ما  لال السعدي:" 
 .(٘)"ٌناسبها
فٌمضً بٌن عباده بما شاء من أحكامه التً هً منتهى الصواب والحكمة  لال الماسمً:" 
 .(ٙ)"والصبلح

 .(2)عن سعٌد بن جبٌر:"}إن هللا بكل شًء علٌم{، ٌعنً: من أعمالكم علٌم" 
 .(1)لال ابن إسحاق }علٌم{، أي: علٌم بما ٌخفون" 
 الفوابد:
المهاجرٌن واألنصار من الصحابة فً اآلٌة دلٌٌل على أنَّ َمن آمن وهاجر وجاهد مع  -ٔ

ر إسبلُمهم أنَّهم منهم فً األجر والثواب، مع التفاوت الكبٌر بٌن هإالء  الذٌن تؤخَّ
ثمَّ أخبر سبحانه بؤنَّ من هاجر بعد هجرتهم "وهإالء، لال الشوكانً فً فتح المدٌر:

لٌن واألنصار فهو ِمن جملتِهم أي: من جملة ال مهاجرٌن وجاهد مع المهاجرٌن األوَّ
لٌن واألنصار فً استحماق ما استحمُّوه من المواالة والمناصرة وكمال اإلٌمان  األوَّ

 .(5)"والمؽفرة والرزق الكرٌم
 نسخ التوارث بؽٌر المصاهرة والنسب والوالء.ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٕ
بل ف، المحٌط علمه بكل شًءأي: ، «العلٌم»ومنها: إثبات اسم من اسمابه تعالى، وهو  -ٖ

 .(ٓٔ)ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء

                                                             
 .2ٗٗٔ/٘(:ص5ٕٔٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٓٓٔ-55/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .2ٕٖافسٌر السعدي: (٘)
 .2ٖٖ/٘محاسن التؤوٌل: (ٙ)
 .2ٗٗٔ/٘(:ص5ٕٔ2أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٗٗٔ/٘(:ص5ٕٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٖٙ/ٕفتح المدٌر:  (5)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٓٔ)
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، وهلل الحمد والمنة، وعلٌه الثمة والتكبلن وهو حسبنا ونعم «األنفال»آخر تفسٌر سورة 
 الوكٌل.

 «، والحمد هلل وحدهاألنفالآخر تفسٌر سورة »
 
 
 
 

 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 «التوبة»تفسٌر سورة 

، «األنفال»تؤتً بعد سورة  المصحؾ،هً السورة التاسعة فً ترتٌب «: التوبة»سورة 
( مابة وتسع وعشرون آٌة عند 5ٕٔوعدد آٌاتها ) ، (ٔ)فً ترتٌب النزول« المابدة»وبعد 

(أَلفان وأَربعمابة وسبع وتسعون 52ٕٗالكوفٌٌّن، ومابة وثبلثون عند البالٌن، عدد كلماتها )
ً 212ٓٔكلمة. وحروفها ) ، واآلٌات المختَلؾ فٌها (عشرة آالؾ وسبعمابة وسبع وثمانون حرفا

[، }َعذَابًا أَِلًٌما { ]التوبة : 2ٓ[، }َعاٍد َوثَُموَد{ ]التوبة : ٖ} بَِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]التوبة :  ثبلث:
2ٗ] (ٕ) . 

منها آٌة واحدة }إِالَّ « البلَّم»على « لم نربّ »مجموع فواصل آٌاته )ل م ن ر ب( ٌجمها 
ُم اْلؽٌُُوِب{ ]التوبة : « الباءِ »وعلى [، 1ٖلَِلٌٌل{ ]التوبة :  َ َعبلَّ [، وكّل آٌة منها 21آٌة }َوأَنَّ َّللاَّ

 .(ٖ)«ٌاء« »الّراءِ »فما لبل « راء»آخرها 
 أسماء السورة:

 ولهذه السورة أسماء أشهرها: 
 اسمها التولٌفً: -أوال: 
 «التوبة»سورة  -ٔ

فً اكثر المصاحؾ وكتب التفسٌر ، وبذلن كتبت «سورة التوبة»اشتهرت هذه السرة باسم
 .-رضً هللا عنهم-والسنة، ولد وردت تسمٌتها فً كبلم الصحاب

هً سورة العذاب، وهللا ما « التوبة»لال:"التً تسمون سورة -رضً هللا عنه-فعن حذٌفة -
 .(ٗ)تركت أحدا إال نالت منه، وال تمرءون منها مما كنا نمرأ إال ربعها"

سورة  -رضً هللا عنهما-لال:" للت البن عباس -عنهرضً هللا -عن سعٌد بن جبٌر -
 .(٘)التوبة؟ لال: التوبة هً الفاضحة..."
، باسم التوبة فً كتاب التفسٌر، والحاكم فً (ٙ)ولد ترجم لها الترمذي فً جامعه

 ، فً كتاب التفسٌر.(2)المستدرن

                                                             
 .ٕٔٗ/ٕانظر: الكشاؾ:  (ٔ)
 .ٖٗٗ/1ٔ، و عمدة الماري:2ٕٕ/ ٔبصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:انظر: (ٕ)
 .2ٕٕ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٖ)
، وأبو ٖٔٙ/ٕ(:ص2ٕٖٗأخرجه الحاكم فً المستدرن، كتاب التفسٌر، تفسٌر سورة التوبة، حدٌث رلم) (ٗ)

، وعزاه ٕٓٔ/ٗ، وأورده السٌوطً فً الدر المنثور:ٖٓٔابله، باب"فضل سورة براءة":صعبٌد فً فض
 للطبرانً وأبً الشٌخ وابن مردوٌه.

، ومسلم كتاب ٖٗٙ/ٙ(:ص11ٕٗأخرجه البخاري فً صحٌحه، كتاب التفسٌر، سورة الحشر، حدٌث رلم) (٘)
 .ٕٕٖٕ/ٗ:ص(ٖٖٔٓالتفسٌر، باب"فً سورة براءة واألنفال والحشر"، حدٌث رلم)

 .2ٕٕ/٘انظر: سنن الترمذي: (ٙ)
 .ٖٔٙ/ٕانظر: المستدرن: (2)
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لوله: }فَإِْن تُْبتُْم وسُمٌت بهذا االسم لتكرار الحدٌث فٌها عن التوبة والتاببٌن; ومن ذلن 
ٌٌْر لَكُْم{ ]التوبة :  بَلةَ{ ]التوبة : ٖفَُهَو َخ [، ولوله: }ثُمَّ ٔٔ، ٘[، ولوله: } فَإِْن تَابُوا َوأَلَاُموا الصَّ

ُ ِمْن بَْعِد ذَِلَن َعلَى َمْن ٌََشاُء { ]التوبة :  ًٌْرا لَُهْم{ 2ٌَٕتُوُب َّللاَّ ٌَتُوبُوا ٌَُن َخ ]التوبة : [، ولوله: }فَإِْن 
ٌِْهم{ ]التوبة : 2ٗ ٌَتُوَب َعلَ ُ أَْن  ِ ٕٓٔ[، ولوله: }َعَسى َّللاَّ ًّ ِب ُ َعلَى النَّ [، ولوله: }لَمَْد تَاَب َّللاَّ

ٌَْمبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه{ 2َٔٔواْلُمَهاِجِرٌَن َواأْلَْنَصار{ ]التوبة :  َ هَُو  ٌَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ [، ولوله: }أَلَْم 
 [.ٕٔٔ[، ولوله: }التَّاِببُوَن اْلعَابُِدون{ ]التوبة : ٗٓٔلتوبة : ]ا

كما ورد فٌها حدث عظٌم وهو توبة هللا تعالى على الثبلثة الذٌن تخلفوا عن ؼزوة 
ٌِْهُم اأْلَْرُض بَِما ، وفٌهم ٌمول تعالى:«تبون»  }َوَعلَى الثَّبَلثَِة الَِّذٌَن ُخلِّفُوا َحتَّى إِذَا َضالَْت َعلَ

ٌِْهْم لِ  ٌِْه ثُمَّ تَاَب َعلَ ِ إِالَّ إِلَ ٌِْهْم أَْنفُسُُهْم َوَظنُّوا أَْن اَل َمْلَجؤَ ِمَن َّللاَّ َ ُهَو َرُحبَْت َوَضاَلْت َعلَ ٌَتُوبُوا إِنَّ َّللاَّ
ِحٌُم{ ]التوبة :  اُب الرَّ  [.1ٔٔالتَّوَّ

 «براءة»سورة  -ٕ
معنى: َخِلص، ولٌل: برئ، إذا تخلص، ومنه ، ٌمال: برا من العهد، ب«برأ»براءة: مصدر الفعل

بُِر{ ]الممر :   .(ٔ)أي: "براءة من عمابه تعالى، وأمان منه"[، ٖٗلوله تعالى: }أَْم لَكُْم َبَراَءةٌ فًِ الزُّ
ِ  ، وٌمال: برئ، إذا تنزه وتباعد، وبرئ، إذا أعذر وأنذر، ومنه لوله تعالى: }َبَراَءةٌ ِمَن َّللاَّ

 .(ٕ)[، أي: إعذار وإنذارٔالَِّذٌَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]التوبة :  َوَرسُوِلِه إِلَى
 

وسُمٌت بذلن فً بعض المصاحؾ
رضً هللا -، ولد جاءت هذه النسمٌة فً كبلم الصحابة(ٖ)

 :-عنهم
ًّ ٌوم النحر فً أهل منى -عن ابً هرٌرة فً لصة حج ابً بكر بالناس - :"فؤذّن معنا عل

 .(ٗ)ببراءة...الحدٌث"

 .(٘)، لال:"آخر سورة نزلت سورة البراءة...الحدٌث"-رضً هللا عنه-وعن البراء -
: تعلموا سورة -رضً هللا عنه-وعن أبً عطٌة الهمدانً، لال:"كتب عمر بن الخطاب -

 .(ٙ)براءة، وعلموا نساءكم سورة النور"
ِلم  -رضً هللا عنه-لبلال:" سؤلت علً بن ابً طا -رضً هللا عنهما-وعن ابن عباس -

أمان، وبراءة نزلت « بسم ميحرلا نمحرلا هللا»لال: ألن « بسم ميحرلا نمحرلا هللا؟»لَْم تكتب 
 .(2)بالسٌؾ"

، (1)ولد ذكر هذا االسم معظم المفسرٌن فً كتبهم وبعضهم عنون بها السورة كالمرطبً
، فً كتابٌهما (ٖٔ)، والسٌوطً(ٕٔ)، وسماها السخاوي(ٔٔ)، وأبً السعود(ٓٔ)، والثعالبً(5)والكلبً

                                                             
 .5/5٘محاسن التؤوٌل: (ٔ)
 .ٖٖ/ٔانظر: اللسان، مادة" برأ":ص (ٕ)
 .5٘/ٓٔانظر: التحرٌر والتنوٌر:  (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/٘(:ص٘٘ٙ٘أخرجه البخاري فً صحٌحه، كتاب التفسٌر"سورة البارءة"، حدٌث رلم) (ٗ)
 .ٖٕٕ/٘(:ص٘-ٙٗ، كتاب التفسٌر"سورة النساء"، دٌث رلم)أخرجه البخاري (٘)
أخرجه البٌهمً فً شعب اإلٌمان باب فً تعظٌم المرآن"فضابل السور واآلٌات"، حدٌث  (ٙ)

، ٕٓٔ/ٗ، وزاد نسبته السٌوطً فً الدر المنثور:ٖٓٔ، وأبو عبٌد فً فضابله:ص2ٕٗ/ٕ(:ص2ٖٕٗرلم)
 لسعٌد بن منصور وأبً الشٌخ.

 ، وعزاه ألبً الشٌخ وابن مردوٌه.ٕٓٔ/ٗأورد السٌوطً فً الدر المنثور: (2)
 . 1/5ٔانظر: تفسٌره: (1)
 . 2ٓ/ٕانظر: تفسٌره: (5)
 .ٗٔٔ/ٕانظر: تفسٌره:  (ٓٔ)
 .5ٖ/ٖانظر: تفسٌره:  (ٔٔ)
 .ٖٙ/ٔانظر: جمال المرآء:  (ٕٔ)
 .2ٕٔ/ٔانظر: اإلتمان:  (ٖٔ)
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ثم ذكرا بمٌة اسمابها، وبذلن ترجم لها البخاري فً كتاب التفسٌر فً « براءة»بسورة
 .(ٔ)صحٌحه
ِ َوَرسُوِلِه إِلَى الَِّذٌَن َعاَهْدتُْم   ووجه تسمٌتها بذلن، الفتتاحها بموله سبحانه: }َبَراَءةٌ ِمَن َّللاَّ

 ها باول كلمة منها، وألنها نزلت بؽظهار البراءة من الكفار.ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{، وهً تسمٌة ل
هما االسمان التوفٌمٌان للسورة، وهما اشهر « البراءة»، و«التوبة»وهذان االسمان:  

أسمابها، وذكر لها ابن الجوزي تسعة أسماء مع عز وكل لول لمابله ..لال: "والمشهور بٌن 
 .(ٕ)«"التوبة وبراءة»الناس: 

االسمان)التوبة، والبراءة( معا فً حدٌث زٌد بن ثابت فً صحٌح البخاري، ولد ولع 
، لال أبو بكر «أرسل إلً أبو بكر ممتل أهل الٌمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده» لال زٌد:"

رضً هللا عنه: إن عمر أتانً فمال: إن المتل لد استحر ٌوم الٌمامة بمراء المرآن، وإنً 
مراء بالمواطن، فٌذهب كثٌر من المرآن، وإنً أرى أن تؤمر بجمع أخشى أن ٌستحر المتل بال
لال عمر: هذا وهللا خٌر، « كٌؾ تفعل شٌبا لم ٌفعله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟»المرآن، للت لعمر: 

، «فلم ٌزل عمر ٌراجعنً حتى شرح هللا صدري لذلن، ورأٌت فً ذلن الذي رأى عمر»
جل شاب عالل ال نتهمن، ولد كنت تكتب الوحً لرسول هللا لال زٌد: لال أبو بكر: إنن ر
فوهللا لو كلفونً نمل جبل من الجبال ما كان أثمل علً مما »ملسو هيلع هللا ىلص، فتتبع المرآن فاجمعه، 
، لال: هو «كٌؾ تفعلون شٌبا لم ٌفعله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟»، للت: «أمرنً به من جمع المرآن

" فلم ٌزل أبو بكر ٌراجعنً حتى شرح هللا صدري للذي شرح له صدر أبً بكر وهللا خٌر، 
وعمر رضً هللا عنهما، فتتبعت المرآن أجمعه من العسب واللخاؾ، وصدور الرجال، حتى 

}لَمَْد َجاَءكُْم  وجدت آخر سورة التوبة مع أبً خزٌمة األنصاري لم أجدها مع أحد ؼٌره، 
ٌِْه َما َعِنتُّْم{َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسكُْم  [ حتى خاتمة براءة، فكانت الصحؾ 1ٕٔ]التوبة:  َعِزٌٌز َعلَ

عند أبً بكر حتى توفاه هللا، ثم عند عمر حٌاته، ثم عند حفصة بنت عمر رضً هللا عنه 
"(ٖ). 

                                                             
 .ٕٗٗ/٘صحٌح البخاري: (ٔ)
 .15ٖ/ ٖالمسٌر: زاد (ٕ)
رواه الزهري، عن عبٌد بن السباق، عن زٌد بن ثابت فً لصة جمع المرآن فً عهد أبً بكر ولال فٌه: حتى ( ٖ)

وفً رواٌة: أبً خزٌمة، وفً رواٌة على الشن: خزٌمة  -حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزٌمة األنصاري 
 - 1ٕٔمن أنفسكم عزٌز علٌه ما عنتم{ ]التوبة: لم أجدها مع أحد ؼٌره: }لمد جاءكم رسول  -أو أبً خزٌمة 

 [ حتى خاتمة براءة.5ٕٔ
( من 5ٖٓٔ( ، والطبرانً فً "الشامٌٌن" )25ٙٗ، والبخاري )1ٖٕأخرجه أبو عبٌد فً "فضابل المرآن" ص

 طرٌك أبً الٌمان، عن شعٌب، عن الزهري، عن عبٌد بن السباق، به. ولال فٌه: خزٌمة األنصاري.
من طرٌك دمحم بن عبٌد هللا أبو ثابت، وأبو بكر المروزي  ٔٗ - ٓٗ/ٕ( ، والبٌهمً 2ٔ5ٔالبخاري )وأخرجه 

ولرن  -من طرٌك أبً الولٌد الطٌالسً  ٔٗ/ٕ( ، والبٌهمً 5ٖٓٗ( من طرٌك سوٌد بن سعٌد، والطبرانً )٘ٗ)
به، ولرن البٌهمً بؤبً الولٌد  أربعتهم عن إبراهٌم بن سعد، عن الزهري، -البٌهمً بالطٌالسً إبراهٌم بن مرة 

 الطٌالسً إبراهٌم بن حمزة. ولم ٌسك لفظه.
 ولالوا فٌه: خزٌمة أو أبو خزٌمة على الشن.

 - ٖٔ( ، وابن أبً داود فً "المصاحؾ" صٗٙ( ، وأبو ٌعلى )ٖٖٓٔ، والترمذي )1ٕٔوأخرجه أبو عبٌد ص
بد العزٌز بن أبً سلمة، وابن أبً داود ( من طرٌك ع5ٔمن طرٌك عبد الرحمن بن مهدي، وأبو ٌعلى ) ٗٔ
 من طرٌك أبً داود الطٌالسً، ثبلثتهم عن إبراهٌم بن سعد، عن الزهري، به. ٖٔ - ٕٔص

 ولالوا فٌه: خزٌمة بن ثابت.
( من طرٌك 5ٕٓٗ( ، والطبرانً )2ٔ، وأبو ٌعلى )٘ٔ - ٗٔ، وابن أبً داود ص1ٕٗوأخرجه أبو عبٌد ص

( من طرٌك عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، كبلهما عن الزهري، 5ٓٔٗرانً )ٌونس بن ٌزٌد األٌلً، والطب
 به. ولاال فٌه: خزٌمة بن ثابت.
( من طرٌك إبراهٌم بن إسماعٌل األنصاري، عن الزهري، 5ٓٗٗ، والطبرانً )ٗٔوأخرجه ابن أبً داود ص

 ملسو هيلع هللا ىلص آٌة، وطلبتها فلم أجدها به. ولال فٌه: رجل من األنصار، ورواٌة الطبرانً مختصرة: سمعت من رسول هللا
 حتى وجدتها مع رجل من األنصار: }لمد جاءكم رسول من أنفسكم{ اآلٌة.
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 ثانٌا: اسماءها اإلجتهادٌة:
 «الفاضحة»سورة-ا
ضح افتضاحا: إذا ركب امرا ، وٌمال: افتضح الرجل ٌفت«فضح»مصدر من الفعل«: الفاضحة»

 .(ٔ)سٌبا فاشتهر به، والفضٌحة: اٌم لكل امر سًء ٌشهر صاحبه بما ٌسوء
 ولد ورد هذه التسمٌة عند بعض الصحابة: 
عن سعٌد بن جبٌر، لال:"لبل البن عباس سورة التوبة؟ لال التوبة، هً الفاضحة، ما  -

 .(ٕ)منهم إال ذكر فٌها...الحدٌث"زالت تنزل: ومنهم، ومنهم، حتى ظنوا أنها لم تبك أحدا 
: "ما فرغ من تنزٌل براءة حتى ظننا أنه لم -رضً هللا عنه-عن عكرمة، لال: لال عمر -

 .(ٖ)ٌبك منا احد إال سٌنزل فٌه، وكانت تسمى الفاضحة
 .(ٗ)عن لتادة، لال:" كانت هذه السورة تسمى الفاضحة، فاضحة المنافمٌن.." -

، وابن (ٙ)، والزمخشري(٘)التفسٌر، كتفسٌر الماورديولد وردت هذه التسمٌة فً كتب 
، (ٕٔ)، والكلبً(ٔٔ)، والنسفً(ٓٔ)، والمرطبً(5)، والرازي(1)، وابن الجوزي(2)عطٌة

، كما ذكرها (2ٔ)، واأللوسً(ٙٔ)، والشوكانً(٘ٔ)، وأبً السعود(ٗٔ)، والثعالبً(ٖٔ)والبٌضاوي

                                                                                                                                                                               

للنا: ومما سبك من التفصٌل ٌتبٌن أن معظم الرواة الثمات متفمون على أن اسم الصحابً هو خزٌمة بن ثابت 
ى بن إسماعٌل، عن إبراهٌم بن سعد، فمال: أبو خزٌمة األنصاري إال رواٌة واحدة عند البخاري انفرد بها موس

 األنصاري، ولعل الصواب ما علٌه األكثر.
ٌِْه{ ]األحزاب: وأما اآلٌة، فمد وردت بانها اآلٌة التً فً االحزاب:  }ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن ِرَجاٌل َصَدلُوا َما َعاَهُدوا هللاَ َعلَ

، والبخاري 1ٖٕجه أبو عبٌد فً "فضابل المرآن" صوأخر، ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٖ٘(:صٕٓٗٙٔ[ ، اخرجه احمد)ٖٕ
 ( من طرٌك الحكم بن نافع، بهذا اإلسناد.ٖٕٖٔ( ، والطبرانً فً "الشامٌٌن" )21ٗٗ( و )1ٓ2ٕ)

 ( من طرٌك سلٌمان بن ببلل، عن دمحم بن أبً عتٌك، عن الزهري، به.1ٓ2ٕوأخرجه البخاري )
عن عبد العزٌز بن دمحم الدراوردي، عن عمرو بن أبً  ( من طرٌك خالد بن خداش،1ٖٗٗوأخرج الطبرانً )

( من طرٌك إبراهٌم بن دمحم، عن عبد العزٌز الدراوردي، عن عمارة بن ؼزٌة، كبلهما عن 1ٗٗٗعمرو، و )
 الزهري، به، لصةَ نسخ المرآن فً عهد أبً بكر دون لصة خزٌمة.
حزاب، فمد ثبت كونها لرآنا بإلرار الصحابة زٌدا وسواء كانت اآلٌة التً فً سورة التوبة، أو التً فً سورة األ

على إثباتها فً المصحؾ وإجماعهم على تداولها ولراءتها فٌما بعد فً األمصار، ومعنى لول زٌد: "فلم أجدها 
إال مع خزٌمة" أي: أنه لم ٌجدها مكتوبة عند أحد إال عند خزٌمة، فالذي انفرد به خزٌمة هو كتابتها ال حفظها، 

لكتابة شرطا فً المتواتر بل المشروط فٌه أن ٌروٌه جمع ٌإمن تواطإهم على الكذب، ولو لم ٌكتبه ولٌست ا
 . الهامش[.ٗٓ٘-ٕٓ٘/ٖ٘. ]انظر: مسند احمد:٘ٔ/5واحد منهم. انظر "الفتح" 

 .٘ٗ٘/ٕاللسان، مادة"ؾ ض ح":ص (ٔ)
، ومسلم كتاب ٖٗٙ/ٙ(:ص11ٕٗأخرجه البخاري فً صحٌحه، كتاب التفسٌر، سورة الحشر، حدٌث رلم) (ٕ)

 .ٕٕٖٕ/ٗ(:صٖٖٔٓالتفسٌر، باب"فً سورة براءة واألنفال والحشر"، حدٌث رلم)
 ، وعزاه ألبً الشٌخ.ٕٔٔ/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٔانظر: اإلتمان: (ٗ)
 .ٖٖٙ/ٕانظر:  (٘)
 .ٖٙٔ/ٕانظر:(ٙ)
 .ٖ/ٕانظر:(2)
 .15ٖ/ٖانظر:(1)
 .2ٕٔ/٘ٔانظر:(5)
 .ٔٙ/1انظر:(ٓٔ)
 .ٗٔٔ/ٕانظر:(ٔٔ)
 .2ٓ/ٕانظر:(ٕٔ)
 .5ٖٗ/ٔانظر:(ٖٔ)
 .ٗٔٔ/ٕانظر:(ٗٔ)
 .5ٖ/ٖانظر:(٘ٔ)
 .1ٔٗ/ٕانظر:(ٙٔ)
 .ٓٗ/ٙانظر:(2ٔ)
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، (ٖ)، والسٌوطً فً اإلتمان(ٕ)البصابر، والفٌروزآبادي فً (ٔ)الكرمانً فً ؼرابب التفسٌر
 .(ٗ)، والسخاوي فً جمال المراء(ٖ)اإلتمان
، ألنها فضحت المنافمٌن عند نزولها بإظهار نفالهم «الفاضحة»ووجه تسمٌتها بسورة 

 وكشؾ اسرارهم، وأنبابهم بما فً للوبهم من الكفر وسوء النٌات.
ؾ به المتصفون بها وأحسب أن ما تحكٌه من أحوال المنافمٌن ٌعر لال ابن عاشور:" 

أنهم المراد فعرؾ المإمنون كثٌرا من أولبن مثل لوله تعالى: ومنهم من ٌمول ابذن لً وال تفتنً 
[ فمد لالها بعضهم وسمعت منهم، ولوله: ومنهم الذٌن ٌإذون النبًء وٌمولون هو 5ٗ]التوبة: 

ن باهلل لو استطعنا لخرجنا [ فهإالء نملت ممالتهم بٌن المسلمٌن. ولوله: وسٌحلفؤٙأذن ]التوبة: 
 .(٘)["ٕٗمعكم ]التوبة: 

 «العذاب»سورة -ٕ
 إذ سماها بذلن بعض الصحابة، ومما ورد فً ذلن:  
لٌل له:" سورة التوبة؟ لال: هً إلى العذاب  -رضً هللا عنه-عن ابن عباس:" أن عمر -

 .(ٙ)الرب، ما أللعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم احدا"
لال:" ٌسمونها سورة التوبة ، وإنها لسورة العذاب،  -رضً هللا عنه-مسعودعن ابن  -

 .(2)ٌعنً: براءة"
، وابن (5)، وابن عطٌة(1)وذكر هذه االسم بعض المفسرٌن فً كتبهم كتفسٌر الزمخشري

، (ٗٔ)، والشوكانً(ٖٔ)، وأبً السعود(ٕٔ)، والخازن(ٔٔ)، والرازي(ٓٔ)وابن الجوزي
، (1ٔ)، والسخاوي(2ٔ)، والسٌوطً(ٙٔ)األحكام ، وذكرها ابن العربً(٘ٔ)وااللوسً

 ، فً كتبهم.(5ٔ)والفٌروزآبادي
 ووجه تسمٌتها بذلن، ألنها نزلت بعذاب الكفار وتكرر فٌها.

لال الفٌروزآبادي:"وذلن لما فٌها من إنعماد الكفاربالعذاب مرة بعد أخرى فً  
ٌْن{ )التوبة:  تَ بُُهْم َمرَّ  .(ٕٓ)["ٔٓٔلوله تعالى: }َسنُعَذِّ

 «الممشمشة»سورة -ٖ

                                                             
 .2ٗٗ/ٔانظر:(ٔ)
 .2ٕٕ/ٔانظر:(ٕ)
 .2ٕٔ/ٔانظر:(ٖ)
 .ٖٙ/ٔانظر:(ٗ)
 .5ٙ/ٓٔالتحرٌر والتنوٌر: (٘)
، عوانة وابن المنذر وأبً الشٌخ وابن مردوٌهأبً ، وعزاه إلى ٕٔٔ/ٗاورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٙ)

 ٔٙ/ٔ(:صٗٔٔوانظر: مسند الفاروق)
 ، وعزاه البً عوانة وابن المنذر، وابً الشٌخ، وابن مردوٌه.ٕٔٔ/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (2)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: تفسبره:  (1)
 .ٖ/ٕانظر: تفسبره:  (5)
 .15ٖ/ٖانظر: تفسبره:  (ٓٔ)
 .ٙ/ٓٔره: انظر: تفسب (ٔٔ)
 .ٕٖٖ/ٕانظر: تفسبره:  (ٕٔ)
 .5ٖ/ٖانظر: تفسبره:  (ٖٔ)
 .1ٔٗ/ٕانظر: تفسبره:  (ٗٔ)
 .ٓٗ/5انظر: تفسبره:  (٘ٔ)
 .15ٔ/ٕانظر:  (ٙٔ)
 . 2ٕٔ/ٔانظر:  (2ٔ)
 . ٖٙ/ٔانظر:  (1ٔ)
 . 1ٕٕ/ٔانظر: (5ٔ)
 .1ٕٕ/ٔالبصابر:  (ٕٓ)
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الممشمشة: من الفعل"لشمش"، ٌمال: لد لشمش المرٌض: إذا افاق وبرا، والمشمشة: تهٌإ  
البرء، وفً الحدٌث:" كان ٌمال لسورتً: لل هو هللا احد، ولل ٌا اٌها الكافرون، الممشمشان"،  

 .(ٔ)أي: المبربتان من النفاق والشرن، كا ٌبرأ المرٌض من علته
عبٌدة:"ومعناه المبربتان من الكفر والشن والنفاق كما ٌمشمش الهناء الجرب لال أبو 

 .(ٕ)فٌبربه"
 .(ٖ)"وتسمى الممشمشة; ألنها تمشمش من النفاق أي تبرئ منه لال السخاوي:" 

 .(ٗ)وهً تمشمش من النفاق: أي تبرئ منه" لال الزمخشري:"
اسلم:" ان رجبل لال لعبدهللا: ، فعن زٌد بن -رضً هللا عنهما-وأسماها بذلن ابن عمر
:وأٌتهن سورة التوبة، فمال: براءة، فمال ابن -رضً هللا عنهما-سورة التوبة؟ فمال ابن عمر

 .(٘)عمر: وهل فعل بالناس االفاعٌل إال هً، ما كنا ندعوها إال الممشمشة"
 .(ٙ)ولد وردت هذه النسمٌة فً كتب المفسرٌن وعلوم المرآن

نها تخلص وتبرئ من آمن بها من النفاق والشرن، لما فٌها من ووجه تسمٌتها بذلن، أل
 .(2)الدعاء إلى اإلخبلص، ولما فٌها من وصؾ أحوال المنافمٌن

 «البحوث»سورة -ٗ
لؽة: أن تسؤل عن شًء وتستخبر، وتبّحث عن الشًء، اي: فتشتّتت عنه، والبحوث: « البحث»

 .(1)جمع بحث
فإن صحت فهً فعول  -بفتح الباء-: سورة البحوث(5)جاء فً النهاٌة:"ورأٌت فً الفابك 

من ابنٌة المبالؽة، وٌمع على الذكر واألنثى كامرأة صبور، وٌكون من باب ؼضافة الموصوؾ 
 .(ٓٔ)إلى الصفة"
وسّماها بذلن الممداد كما اخرج الحاكم عنه أنه لٌل له:"لولعدت العام عن الؽزو، لال:"  

}اْنِفُروا ِخفَافًا َوثَِمااًل{ بة، لال هللا عّز وجل:أتت علٌنا البَحوث ٌعنً سورة التو
، وال أجدنً (ٔٔ)

 .(ٕٔ)إال خفٌفا"
من بٌن  (ٗٔ)، كما عّدها المفسرون(ٖٔ)ونسب هذه التسمٌة إلى ابً أٌوب األنصاري 

 اسماء السورة.
، لما تضمنته من ذكر المنافمٌن ونفالهم والبحث عن «البَحوث»ووجه تسمٌتها بسورة 
 أسرارهم.

 «:المنمرة»سورة -٘
لؽة: التفتٌش، انتمر الشًء ونّمر عنه: بحث عنه، والتنمٌر عن االمر: البحث « التنمٌر» 
 .(٘ٔ)المشددة من نمّر الطابر الشًء ٌنمره، إذا خربه -بكسر الماؾ-«المنمرة»عنه، و

                                                             
 .ٙٙ/ٗ، والنهاٌة:2ٖٖ/ٙانظر: اللسان، مادة" ق ش ش":ص (ٔ)
 .2ٖٖ/ ٙ« لشمش»، وانظر: اللسان ٙ/ ٔمجاز المرآن (ٕ)
 .51ٔ/ٔجمال المراء: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 ، وعزاه البً الشٌخ واٌن مردوٌه.ٕٔٔ/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (٘)
 .«سورة العذاب»انظر: اسماء المفسرٌن فً االسم الثانً من االسماء االجتهادٌة،  (ٙ)
 ٖٕ٘/٘، وروح المعانً:51ٔ/ٔانظر:.جمال المراء:  (2)
 .٘ٔٔ/ٕانظر: اللسان، مادة: بحث":ص (1)
 .2ٓٗ/ٕالفابك فً ؼرٌب الحدٌث للزمخشري: (5)
 .55/ٔالنهاٌة: (ٓٔ)
 .[ٔٗ]التوبة : (ٔٔ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:ص1ٕٕٖالمستدرن، كتاب التفسٌر"سورة التوبة"، حدٌث رلم) (ٕٔ)
 .11ٕ/ٔ، والفٌروزآبادي فً البصابر:ٙ/ٓٔمجمع البٌان: نسب تسمٌتها إلٌه الطبرسً فً (ٖٔ)
 انظر: اسماء المفسرٌن االسم الثانً من االسماء اإلجتهادٌة"سورة العذاب". (ٗٔ)
 .2ٕٕ/٘انظر: اللسان، مادة"نمر":ص (٘ٔ)
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لال:"كانت عبدهللا بن عبٌد بن عمٌر، كما اخرجه عنه ابو الشٌخ، « المنمرة»وأسماها بـ 
 .(ٔ)براءة تسمة المنمرة، نمرت عما ي للوب المشركٌن"

، (ٕ)كما وردت هذه النسمٌة للسورة فً بعض كتب المفسرٌن، كتفسٌر الزمخشري 
، (2)، وذكرها الكرمانً فً العجابب(ٙ)، وااللوسً(٘)، وابً السعود(ٗ)، والبٌضاوي(ٖ)والرازي
 فً كتابٌهما. (5)، والسٌوطً(1)، والسخاوي(2)العجابب
، ألنها نمرت عما فً للوب المشركٌن، أي: بحث كما لال «المنمرة»وجه تسمٌتها بـو 

 .(ٓٔ)عبدهللا بن عبٌد، ولعله ٌعنً: من نواٌا الؽدر بالمسلمٌن، والتمالً على نمض العهد
 «:الحافرة»سورة -ٙ

« براءة»حفر الشًء ٌحفره حفرا، واحتفره: نمّاه كما تحفر االرض بالحدٌدة، وكانت سورة 
 .(ٔٔ)، وذلن أنها حفرت عن للوب المنافمٌن«الحافرة»تسمى
، وذكرها (ٖٔ)هذه التسمٌة إلى الحسن البصري، وذكرها ابن الفرس (ٕٔ)ونسب االلوسً 

، (2ٔ)، والرازي(ٙٔ)، وابن الجوزي(٘ٔ)، والطبرسً(ٗٔ)بعض المفسرٌن كالزمخشري
 .(ٕٕ)والفٌروزآبادي، (ٕٔ)، وذكرها السخاوي(ٕٓ)، وابً السعود(5ٔ)، والبٌضاوي(1ٔ)والنسفً
ووجه تسمٌتها بذلن، ألنها حفرت عن للوب المنافمٌن ما كانوا ٌسترونه، فبحثت عنها  

فؤظهرته للمسلمٌن، وذلن أنه لما فرض المتال تبٌن المنافك من ؼٌره، ومن ٌوالً المإمنٌن ممن 
لوله: } إِالَّ أَْن  ٌوالً اعدابهم، لال الفٌروزآبادي:"الحافرة، ألنها تحفر للوب أهل النفاق بمثل

ُ َعِلٌٌم َحِكٌم{ ]التوبة :   .(ٖٕ) ["22[، }فَؤَْعمَبَُهْم نِفَالًا فًِ لُلُوبِِهم{ ]التوبة : ٓٔٔتَمَطََّع لُلُوبُُهْم َوَّللاَّ
 .(ٕٗ)"والحافرة; ألنها حفرت عن أسرارهم لال السخاوي:" 
 «المثٌرة»سورة -5

                                                             
 .ٕٔٔ/ٗالدر المنثور: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: تفسٌره:  (ٕ)
 .2ٕٔ/٘ٔانظر: تفسٌره:  (ٖ)
 .5ٖٗ/ٔانظر: تفسٌره:  (ٗ)
 .5ٖ/ٖانظر: تفسٌره:  (٘)
 .ٓٗ/5انظر: تفسٌره:  (ٙ)
 .2ٗٗ/ٔانظر: العجابب: (2)
 .ٖٙ/ٔانظر: جمال المراء: (1)
 .2ٕٔ/ٔانظر: اإلتمان: (5)
 .5ٙ/ٔانظر: التحرٌر والتنوٌر: (ٓٔ)
 .ٕٗٓ/ٗانظر: اللسان، مادة"حفر":ص (ٔٔ)
 .ٓٗ/5انظر: تفسٌره:  (ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٔكما فً اإلتمان للسٌوطً: (ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: تفسٌره:  (ٗٔ)
 .ٙ/ٓٔانظر: تفسٌره:  (٘ٔ)
 .15ٖ/ٖانظر: تفسٌره:  (ٙٔ)
 .2ٕٔ/٘ٔانظر: تفسٌره:  (2ٔ)
 .ٗٔٔ/ٕانظر: تفسٌره:  (1ٔ)
 .5ٖٗ/ٔانظر: تفسٌره:  (5ٔ)
 .5ٖ/ٖانظر: تفسٌره:  (ٕٓ)
 .ٖٙ/ٔانظر: جمال المرىء: (ٕٔ)
 .1ٕٕ/ٔانظر: البصابر: (ٕٕ)
 .1ٕٕ/ٔالبصابر: (ٖٕ)
 .51ٔ/ٔجمال المراء: (ٕٗ)
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 -كانت هذه السورة تسمى: الفاضحة :"وردت هذه التسمٌة عند لتادة، وذلن فً لوله 
 .(ٔ)فمال: المثالب: العٌوب" -أنبؤت بمثالبهم وعوراتهم -وكان ٌمال لها: المثٌرة -فاضحة المنافمٌن

 .(ٔ)العٌوب"
، وذكرها الكرمانً فً (ٕ)كما وردت هذه التسمٌة فً كتب التفسٌر وعلوم المرآن 
 .(ٖ)العجابب
المنافمٌن وكشفت عن أحوالهم وهتكت ووجه تسمٌتها بذلن، ألنها أثارت مخازي  
 .(ٗ)أستارهم
 «المبعثرة»سورة -5

لال ابن العربً:" ٌمال: بعثرت المتاع، إذا جعلت أعبله أسفله، وللبت جمٌعه وللبته،  
 .(٘)["ٗ}َوإِذَا اْلمُبُوُر بُْعثَِرْت{ ]االنفطار :  ومنه لوله تعالى:

سورة التوبة إال المبعثرة، فإنها  وعن ثابت بن الحارث االنصاري:" ماكانوا ٌدعون 
 .(ٙ)تبعثر أخبار المنافمٌن"

، وروي عن دمحم بن إسحاق:" (1)، والحارث بن ٌزٌد(2)وسماها بهذا االسم ابن عباس 
 .(5)، لما كشفت من سرابر الناس"«المبعثرة»-ملسو هيلع هللا ىلص-كانت براءة تسمى فً زمان النبً

، (ٔٔ)، كما ذكرها الكرمانً فً العجابب(ٓٔ)سرٌنوذكر هذه التسمٌة كثٌر من المف 
 .(ٕٔ)والسخاوي
وتسمى المبعثرة; ألنها بعثرت عن  ، ٌمول السخاوي:"«المبعثرة»وفً وجه التسمٌة بـ 

 .(ٖٔ)"أسرار المنافمٌن
 -"وحكى ابن الفرس من أسمابها المبعثرة -أثناء ذكره ألسماء براءة -ولال السٌوطً:
بخط  -ٌعنً المبعثرة -صح كملت األسماء عشرة، ثم رأٌته كذلنفإن  -وأظنه تصحٌؾ المنمرة

 .(ٗٔ)ولال: ألنها بعثرت عن أسرار المنافمٌن"« جمال المراء»السخاوي فً 
 .(٘ٔ)وتبعثر عن أسرار المنافمٌن تبحث عنها وتثٌرها" لال الزمخشري:"

 «المدمدمة»سورة -5
}فََكذَّبُوهُ فَعَمَُروَها فََدْمَدَم  التنزٌل:ٌمال: دمدمهم ودمدم علٌهم، أي: طحنهم وأهلكهم، وفً  

اَها{ ]الشمس :  ٌِْهْم َربُُّهْم بِذَْنبِِهْم فََسوَّ  .(ٙٔ)[، أي: أهلكهنَٗٔعلَ
، كما (1ٔ)، وذكرها كثٌر من المفسرٌن فً كتبهم(2ٔ)ونسبها االلوسً إلى سفٌان بن عٌٌنة 

 .(ٕ)، والسٌوطً فً كتابٌهما(ٔ)ذكرها السخاوي
                                                             

 .1ٕ5ٔ/ٙ(:ص٘ٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 أسماء المفسرٌن فً االسم الثانً من االسماء الؽجتهادٌة"العذاب".( انظر: ٕ)
  2ٗٗ/ٔانظر: العجابب:  (ٖ)
 .ٙ/ٓٔانظر: مجمع البٌان للطبرسً: (ٗ)
 .1ٔ5/ٕأحكام المرآن: (٘)
 .15ٔ/ٕأحكام المرىن الن العربً: (ٙ)
 .1ٕٕ/ٔانظر: البصابر:  (2)
 .1ٕٕ/ٖعزاه ؼلٌه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (1)
 .1ٕٕ/ٖ، وانظر: زاد المسٌر:ٕٔٔ/ٗأخرجه ابن المنذر كما فً الدر المنثور: (5)
 تهادٌة"الفاضحة".انظر: أسماء المفسرٌن فً االسم األول من االسماء الؽج (ٓٔ)
 .1ٗٗ/ٔانظر: العجابب: (ٔٔ)
 .51ٔ/ٔانظر :جمال المراء: (ٕٔ)
 .51ٔ/ٔجمال المراء: (ٖٔ)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٔاإلتمان: (ٗٔ)
 .2ٔٔ/ٕالكشاؾ: (٘ٔ)
 .1ٕٓ/ٕٔانظر: اللسان، مادة"دم دم":ص (ٙٔ)
 .ٓٗ/5انظر: روح المعانً: (2ٔ)
 انظر: اسماء المفسرٌن فٌاالسم االول من األسماء اإلجتهادٌة"الفاضحة". (1ٔ)
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 تسمٌتها بذلن، ألن فٌها هبلن المنافمٌن.ووجه  
 «المخزٌة»سورة -ٓٔ

: المذّل المحمور، والخزي: الهوان، ولد أخزاه هللا:  -بضم المٌم وسكون الخاء-المخزي: 
 .(ٖ)أي: أهانه هللا
، (ٙ)، والنسفً(٘)، والرازي(ٗ)وذكر هذه التسمٌة بعض المفسرٌن كالزمخشري 
، كما ذكرها (ٔٔ)، واأللوسً(ٓٔ)، والشوكانً(5)ً السعود، واب(1)، والبٌضاوي(2)والخازن
 فً كتابٌهما، دون نسبتها إلى أحد. (ٖٔ)، والسٌوطً(ٕٔ)السخاوي
}َواْعلَُموا  ، ألنها فٌها خزٌا للمنافمٌن، وذلن فً لوله تعالى:«المخزٌة»ووجه تسمٌتها بـ 

َ ُمْخِزي  ِ َوأَنَّ َّللاَّ ٌُْر ُمْعِجِزي َّللاَّ واعلموا أن هللا ُمذلُّ  [، أي:"ٕاْلَكافِِرٌَن{ ]التوبة : أَنَّكُْم َؼ
 .(ٗٔ)الكافرٌن، وُمورثهم العاَر فً الدنٌا، والناَر فً اآلخرة"

لة»سورة -ٔٔ  «المنّكِ
ٌمال: نّكل به تنكٌبل، إذا جعله نكاال وعبرة لؽٌره، وٌمال: نّكلت بفبلن إذا عالبته فً جرم  

 .(٘ٔ)هاجرمه، تنّكل ؼٌره عن ارتكاب مثل
، دون أن ٌنسب هذا (ٙٔ)ولد ولعت هذه التسمٌة فً بعض كتب التفسٌر وعلوم المرآن 

 االسم إلى لابل.
 ووجه تسمٌتها بذلن، ألنها معالبة لهم ومنّكلة بهم. 
 «المشردة»سورة -ٕٔ

ٌمال: شرد البعٌر والدابة، نفر، فهو شارد، والجمع شرد، والتشرٌد: الطرد، رجل شرٌد:  
ْد بِِهْم َمْن َخْلفَُهْم لَعَلَُّهْم ٌَذَّكَُّروَن{ ]األنفال :  تعالى:طرٌد، لال  [، أي: فّرق وبّدد 2٘}فََشّرِ
 .(2ٔ)جكعهم

، دون اإلشارة (1ٔ)وذكر هذا االسم لسم من المفسرٌن فً كتبهم وفً كتب علوم المرآن 
 ؼلى من سماه بذلن.

 .(5ٔ)وسمٌت بذلن" ألنها شردت جموع المنافمٌن وفّرلتهم" 
وبعد فؽن سابر هذه األسماء إنما هً ألماب وصفات للسورة الهم ما اشتملت علٌه، ولد شمل 

لها عدة أسماء: براءة، التوبة، الممشمشة، المبعثرة،  الزمخشري معانٌها فً تفسٌره بموله:"
المشردة، المخزٌة، الفاضحة، المثٌرة، الحافرة، المنكلة، المدمدمة، سورة العذاب، ألن فٌها 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٙ/ٔانظر: جمال المراء: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٔانظر: اإلتمان: (ٕ)
 .ٕٕٙ/ٗٔانظر: اللسان، مادة"خزي":ص (ٖ)
 .ٖٙٔ،ٕانظر: تفسٌره:  (ٗ)
 .2ٕٔ/٘ٔانظر: تفسٌره:  (٘)
 .ٗٔٔ/ٕانظر: تفسٌره:  (ٙ)
 .ٕٖٖ/ٕانظر: تفسٌره:  (2)
 .5ٖٗ/ٔانظر: تفسٌره:  (1)
 .5ٖ/ٖانظر: تفسٌره:  (5)
 .1ٔٗ/ٕانظر: تفسٌره:  (ٓٔ)
 .ٓٗ/5انظر: تفسٌره:  (ٔٔ)
 .ٖٙ/ٔانظر: جمال المراء: (ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٔانظر: اإلتمان: (ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .22ٙ/ٔٔانظر: اللسان، مادة"نكل":ص (٘ٔ)
 انظر: اسماء المفسرٌن فً االسم السابك"المخزٌة". (ٙٔ)
 .ٖٕٙ/ٖانظر: اللسان، مادة"شردط:ص (2ٔ)
 انظر: أسماء المفسرٌن االسم األول من االسماء اإلجتهادٌة"الفاضحة".. (1ٔ)
 .ٕٖٖ/ٕتفسٌر الخازي: (5ٔ)
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توبة على المإمنٌن، وهً تمشمش من النفاق أى تبرئ منه، وتبعثر عن أسرار المنافمٌن تبحث  ال
 .(ٔ)عنها وتثٌرها وتحفر عنها وتفضحهم وتنكلهم وتشرد بهم وتخزٌهم وتدمدم علٌهم"

، كما سماها بهذا االسم عثمان «المرٌنتٌن»وتشترن هذه السورة مع سورة االنفال باسم 
وكانتا تدعٌان فً زمان رسول  ، إذ أخرج عنه النحاس فً ناسهـ لال:"-عنهرضً هللا -بن عفان

 .(ٕ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص المرٌنتٌن فلذلن جعلتهما فً السبع الطوال "
 مكٌة السورة ومدنٌتها:

 اختلؾ أهل التفسٌر فً مكان نزول السورة على لولٌن:
أحدهما: أنها َمَدنٌّة. وهذا لول ابن عباس
، وعلٌه جمهور (٘)، ولتادة(ٗ)وعبدهللا بن الزبٌر، (ٖ)

 .(ٙ)المفسرٌن
لال الفٌروزآبادي:"هذه السورة َمَدنٌّة باالتِّفاق" 

(5). 
}لَمَْد َجاَءكُْم َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسكُْم َعِزٌٌز  والثانً: أنها مدنٌة إال اآلٌتٌن األخٌرتٌن فمكٌتان، وهما:

ٌِْه َما َعنِتُّْم َحِرٌٌص  ٌْكُْم بِاْلُمْإِمنٌَِن َرُءوٌؾ َرِحٌٌم )َعلَ ُ اَل إِلَهَ إِالَّ 1َٕٔعلَ ًَ َّللاَّ ( فَإِْن تََولَّْوا فَمُْل َحْسِب
ٌِْه تََوكَّْلُت َوهَُو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم ) ، وبه (1)لاله مماتل [.5ٕٔ - 1ٕٔ({ ]التوبة : 5ٕٔهَُو َعلَ

 .(ٔٔ)وابن جزى الكلبً، (ٓٔ)، والفخر الرازي(5)لال الزمخشري
}لَمَْد َجاَءكُْم..{  لال العز بم عبدالسبلم:" سورة التوبة مدنٌة اتفالاً، أو إال آٌتٌن فً آخرها،  
 .(ٕٔ)[ ، نزلتا بمكة"5ٕٔ، 1ٕٔ]

}لَمَْد َجاَءكُْم َرسُوٌل  هً مدنٌة باجماعهم، سوى اآلٌتٌن اللتٌن فً آخرها: لال ابن الجوزي:" 
 .(ٗٔ)، فانها نزلت بمكة"(ٖٔ){ِمْن أَْنفُِسكُم..
من حدٌث البراء لال: "آخر سورة نزلت براءة، وآخر « صحٌحه»روى البخاري فً  

ُ ٌُْفتٌِكُْم فًِ الَكبلَلَِة{ ]النساء:   .(٘ٔ)["2ٙٔآٌة نزلت: }ٌَْستَْفتُونََن لُْل: َّللاَّ

نً ولد نمل عن بعض العرب أنه سمع لاربا ٌمرأ هذه السورة، فمال األعرابً: "إ
ألحسب هذه من آخر ما نزل من المرآن. لٌل له: ومن أٌن علمت؟ فمال: إنً ألسمع عهودا تنبذ، 

 .(ٙٔ)ووصاٌا تنفذ"
 واختلفوا فً أول ما نزل من )براءة( على ثبلثة ألوال: 

ُ فًِ َمَواِطَن َكثٌَِرة{ ]التوبة :  [، ٕ٘أحدها: أن أول ما نزل منها لوله تعالى: }لَمَْد َنَصَركُُم َّللاَّ
نهم لؽزوة  فهم نصره، وٌوّطِ  .(2ٔ)، لاله مجاهد«تَبُون»ٌعّرِ

                                                             
 .ٕٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .21ٗالناسخ والمنسوخ:  (ٕ)
 .2ٖ/ٕ، وعزاه البن مردوٌه، وانظر: بحر العلوم:5ٔٔ/ٗانظر: الدر المنثور: (ٖ)
 ، وعزاه البن مردوٌه.5ٔٔ/ٗانظر: الدر المنثور:(ٗ)
 ، وعزاه البن المنذر.5ٔٔ/ٗانظر: الدر المنثور:(٘)
، 1٘2/ٕ، ودرج الدرر:2٘ٗ/ٕ، والتفسٌر الوسٌط للواحدي:٘/٘، والكشؾ والبٌان:2ٖ/ٕانظر: بحر العلوم: (ٙ)

 ، وؼٌرهم.ٔٓٔ/ٗ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٔٙٙ/ٔ، وتفسٌر النسفً:1٘2/ٕالدرر:
 .2ٕٕ/ٔانظر: البصابر: (2)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٔٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (5)
 .ٕٔ٘/٘ٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٔانظر: التسهٌل: (ٔٔ)
 .٘/ٕتفسٌر العز بن عبدالسبلم: (ٕٔ)
 .[5ٕٔ-1ٕٔ]التوبة : (ٖٔ)
 .ٖٕٓ/ٕزاد المسٌر: (ٗٔ)
أخرجه مسلم فً الفرابض باب آخر آٌة أنزلت آٌة الكبللة رلم ، وٓ٘/ٙ(:ص٘ٓٙٗصحٌح البخاري) (٘ٔ)
(ٔٙٔ1) 
 .ٖٕٓ/ٕزاد المسٌر: (ٙٔ)
 .2ٕٓ/ٗٔ(:ص2٘5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
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، وأبو (ٕ)أبو الضحى،  و(ٔ)[، لاله مسلم بن صبٌحٔٗوالثانً: }اْنِفُروا ِخفَافًا َوثِمَاًل{ ]التوبة : 
 . (ٖ)مالن

 . (ٗ)[، لاله مماتلٓٗوالثالث: }إِالَّ تَْنُصُروه{ ]التوبة : 
إنما هو فً أول ما نزل منها بالمدٌنة، فانهم لد لالوا:  لال ابن الجوزي:"وهذا الخبلؾ
 .(٘)نزلت اآلٌتان اللتان فً آخرها بمكة"

 «:األنفال»مع سورة « البراءة»مناسبة سورة
فً معظم ما فً أصول الدٌن وفروعه، وفى « االنفال»كالمتممة لسورة« التوبة»إن سورة

له، وأسباب النصر فٌه، وأحكام المعاهدات التشرٌع الذي جلّه فً أحكام المتال واالستعداد 
والمواثٌك من حفظها ونبذها عند وجود الممتضى لذلن، وأحكام الوالٌة فً الحرب وؼٌرها بٌن 
المإمنٌن بعضهم مع بعض، والكافرٌن بعضهم مع بعض، وأحوال المإمنٌن الصادلٌن والكفار 

ٌمكن تؤشٌر ، واألولى أتم فً الثانٌةوالمذبذبٌن من المنافمٌن ومرضى الملوب، فما بدىء به فً 
 :(ٙ)أهم أوجه المناسبة بٌن السورتٌن، كما ٌؤتً

 .تفصٌل الكبلم فً لتال المشركٌن وأهل الكتاب -ٔ
ومن هنا، فإن هنان وجهَ مناسبٍة ورابطة عضوٌة وموضوعٌة بٌن السورتٌن 

تَُمثِّل أول مراحل  سورة األنفال الكرٌمتٌن، فموضوعهما واحد، وهو المتال، إال أن
تشرٌع المتال، وسورة التوبة تَُمثِّل آخر مرحلة من مراحل تشرٌع المتال، فمد جاء فٌها 

ُث فَإِذَا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْلتُلُ  } :آٌة السٌؾ، وهً لوله تعالى ٌْ وا اْلُمْشِرِكٌَن َح
بَلةَ َوآتَُوا  َوَجْدتُُموهُْم َوُخذُوهُْم َواْحُصُروهُْم َواْلعُُدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَإِْن تَابُوا َوأَلَاُموا الصَّ

َ َؼفُوٌر َرِحٌمٌ  َكاةَ فََخلُّوا َسِبٌلَُهْم إِنَّ َّللاَّ [، لال المرطبً: "نسخت هذه اآلٌة ٘{]التوبة:  الزَّ
 .(2) ل آٌة فً المرآن فٌها ِذْكُر اإلعراض والصبر على أذى األعداءك

سورة ، وهً فاتحة الؽزوات، وتناولت ؼزوة بدر عن األنفال تحدثت سورة -ٕ
 ، وهً خاتمة الؽزوات.ؼزوةَ تبونَ  التوبة

ذكر فً األولى صّد المشركٌن عن المسجد الحرام، وأنهم لٌسوا بؤولٌابه، وجاء فً  -ٖ
 ى آخر اآلٌات.إل«  ما كاَن ِلْلُمْشِرِكٌَن أَْن ٌَْعُمُروا َمساِجَد َّللاَِّ  »الثانٌة 

 .ذكرت العهود فً سورة األنفال، وافتتحت سورة التوبة بتفصٌل الكبلم فٌها -ٗ
ذكر فً سورة األنفال الترؼٌب فً إنفاق المال فً سبٌل هللا، وجاء ذلن بؤبلػ وجه فً  -٘

 .براءة
وفصل ذلن فً الثانٌة أتّم  -جاء فً األولى ذكر المنافمٌن والذٌن فً للوبهم مرض  -ٙ

 .تفصٌل
إِْذ ٌَمُوُل اْلُمنَافِمُوَن َوالَِّذٌَن فًِ  ﴿ :ذكر المنافمٌن ودورهم فً اإلرجاؾ فً لوله تعالىجاء  -2

َ َعِزٌٌز َحِكٌمٌ  ِ َفإِنَّ َّللاَّ األنفال: ]﴾  لُلُوبِِهْم َمَرٌض َؼرَّ َهُإاَلِء ِدٌنُُهْم َوَمْن ٌَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ
ٌت سورة التوبة [، فإن5ٗ  "الفاضحة" فضحت المنافمٌن وكشفت أسرارهم; ولهذا سّمِ
 . (1)"البَُحوث"و

 :(5)ولد ذكروا فً عدم كتابة البسملة فً بداٌة سورة التوبة، ألوال

                                                             
 .5ٕٙ/ٗٔ(:ص2٘2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٓ/ٗٔ(:ص2٘1ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٕٓ/ٕزاد المسٌر: (٘)
 .ٔ٘-ٓ٘/ٓٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .1/2ٖانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 انظر: أسماء السورة اإلجتهادٌة. (1)
 .ٔ٘-ٓ٘/ٓٔ، وتفسٌر المراؼً:ٖٕٔ/ٕانظر: زاد المسٌر:  (5)

https://www.alukah.net/sharia/0/78186
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https://www.alukah.net/sharia/0/49437
https://www.alukah.net/sharia/0/49437
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https://www.alukah.net/sharia0/73509
https://www.alukah.net/sharia/0/59349
https://www.alukah.net/sharia/0/59349
https://www.alukah.net/sharia/0/52395
https://www.alukah.net/sharia/0/52395
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أحدهما: أنه لم ٌكتب الصحابة وال من بعدهم البسملة فً أولها، ألنها لم تنزل معها كما نزلت مع 
 ؼٌرها من السور. 

 والثانً: رعاٌة لمن كان ٌمول إنها مع األنفال سورة واحدة. 
للت لعثمان: "ما  -رضً هللا عنهما -روي عن ٌزٌد الفارسً، لال: "لال لنا ابن عباس

دتم إلى األنفال وهً من المثانً وإلى براءة وهً من المبٌن فمرنتم بٌنهما ولم حملكم إلى أن عم
مما ٌؤتً علٌه الزمان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تكتبوا بٌنهما سطر بسم ميحرلا نمحرلا هللا. فمال عثمان: كان النبً 

ل: ضعوا وهو ٌنزل علٌه من السورة ذوات العدد فكان إذا نزل علٌه ٌدعو بعض من ٌكتب فٌمو
هذا فً السورة التً ٌذكر فٌها كذا وكذا. وكانت األنفال من أوابل ما نزل بالمدٌنة، وكانت براءة 
من آخر المرآن، وكانت لصتها شبٌهة بمصتها فظننت أنها منها؟ فمن أجل ذلن فرلت بٌنهما ولم 

 .(ٔ)أكتب بٌنهما سطر بسم ميحرلا نمحرلا هللا"
 .(ٕ)واحدة"وكان لتادة ٌمول: "هما سورة  

والثالث: ألنها جاءت لرفع األمان واالبتداء بالبسملة مذكورا فٌها اسم هللا موصوفا بالرحمة 
 .ٌوجبه

ِلم لَْم  -رضً هللا عنه-لال:" سؤلت علً بن ابً طالب -رضً هللا عنهما-عن ابن عباس
وبراءة نزلت أمان، « بسم ميحرلا نمحرلا هللا»لال: ألن « بسم ميحرلا نمحرلا هللا؟»تكتب 
 .(ٖ)بالسٌؾ"

؟ « بسم ميحرلا نمحرلا هللا« »براءة»وعن ابن الحنفٌة، لال: "للت ألبً: لم لم تكتبوا فً 
 .(ٗ)أمان"« بسم ميحرلا نمحرلا هللا»فمال: ٌا بنً، إن )براءة( نزلت بالسٌؾ، وإن 

وهذه وسبل سفٌان بن عٌٌنة عن هذا، فمال: "ألن التسمٌة رحمة، والرحمة أمان،  
 .(٘)السورة نزلت فً المنافمٌن"

، لم ٌمبلوها « بسم ميحرلا نمحرلا هللا»والرابع: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لما كتب فً صلح الحدٌبٌة 
 .(ٔ)وردوها، فما ردها هللا علٌهم، لاله عبد العزٌز بن ٌحٌى المكً

                                                             
(، والحاكم فً ٖٗ(، وابن حبان )1ٖٙٓ(، والترمذي )212، 21ٙ(، وأبو داود )2٘/ ٔأخرجه أحمد )(ٔ)

 ( وؼٌرهم.ٕٗ/ ٕ(، والبٌهمً فً سننه )ٖٖٓ/ ٕالمستدرن )
 من طرٌك عوؾ، عن ٌزٌد الفارسً، عن ابن عباس به.

ً، عن ابن عباس، لال الترمذي: هذا حدٌث حسن صحٌح، ال نعرفه إال من حدٌث عوؾ، عن ٌزٌد الفارس
 وٌزٌد الفارسً لد روى عن ابن عباس ؼٌر حدٌث، وٌمال: هو ٌزٌد بن هرمز.

وٌزٌد الرلاشً; هو: ٌزٌد بن أبان الرلاشً ولم ٌدرن ابن عباس وإنما روى عن أنس بن مالن وكبلهما من أهل 
 البصرة، وٌزٌد الفارسً ألدم من ٌزٌد الرلاشً.

 لهذا الحدٌث. للت: ولد خولؾ الترمذي فً تصحٌحه
( فً إسناده نظر كثٌر، بل هو عندي 51ٔ - 52ٔ/ ٔفً تعلٌمه على المسند ) -رحمه َّللاَّ -لال الشٌخ أحمد شاكر 

ضعٌؾ جدَّا، بل هو حدٌث ال أصل له ..... ثم لال: فهذا ٌزٌد الفارسً الذي انفرد برواٌة هذا الحدٌث، ٌكاد 
وأحمد والبخاري أن ٌكون وابن هرمز أو ؼٌره، وٌذكره البخاري  ٌكون مجهواًل حتى شُبِّهَ على مثل ابن مهدي

 فً الضعفاء.
فبل ٌمبل منه مثل هذا الحدٌث ٌنفرد به، وفٌه تشكٌن فً معرفة سور المرآن الثابتة بالتواتر المطعً، لراءة 

ثبتها برأٌه وسماًعا وكتابة فً المصاحؾ، وفٌه تشكٌن فً إثبات البسملة فً أوابل السور، كؤن عثمان كان ٌ
 وٌنفٌها برأٌه، وحاشاه من ذلن.

 فبل علٌنا إذا للنا إنه حدٌث ال أصل له تطبٌمًا للمواعد الصحٌحة التً ال خبلؾ فٌها بٌن أبمة الحدٌث، أهـ.
(. وضعِّؾ إسناده أًٌضا الشٌخ 2ٕٙوالحدٌث مختلؾ فً إسناده على عوؾ األعرابً. وانظر علل الدارلطنً )

 (.5ٙٔ، 1ٙٔسنن أبً داود )األلبانً فً ضعٌؾ 
 .(2ٕٖ/ ٕ( سمط من األصل، واالستدران من المعرفة للبٌهمً )ٕ)
 .ٖٕٔ/ٕزاد المسٌر: (ٕ)
 ، وعزاه ألبً الشٌخ وابن مردوٌه.ٕٓٔ/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٕزاد المسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (٘)
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حدٌث صلح الحدٌبٌة والمول األخٌر ال ٌصح، وهو رأي لعبد العزٌز، ولٌس بشًء و
 متفك علٌه. وهللا أعلم.

 
 أغراض السورة ومماصدها:

افتتحت السورة كما تفتتح العهود وصكون العمود بؤدل كلمة على الؽرض " :ابن عاشور لال
الذي ٌراد منها، كما فً لولهم: هذا ما عهد به فبلن، وهذا ما اصطلح علٌه فبلن وفبلن، ولول 

ج، وذلن هو ممتضى الحال فً إنشاء الرسابل والمواثٌك الموثمٌن: باع، أو وكَّل،  أو تزوَّ
 .(ٕ)ونحوها"
وبالفعل فإن هذه السورة ابتدأت حدٌثها بإعبلن البراءة من أفعال الكافرٌن، وأعلنت  

  .المفاصلة بٌن أهل الحك وأهل الباطل، وأهل اإلٌمان وأهل الشرن، وأهل اإلسبلم وأهل النفاق
ورة، وتحدٌد هدفها العام، ثم وراء ذلن تضمنت السورة مماصد أُخر، هذا من حٌث فاتحة الس

 :(ٖ)نذكر منها
معاداة من أعرض عن اتباع الداعً إلى هللا فً توحٌده، واتباع ما ٌرضٌه، ومواالة من  -أوال:

ألبل علٌه. ٌدل على هذا الممصد: لصة الثبلثة المخلَّفٌن، فإنهم هُجروا، وأُعرض عنهم بكل 
  .تى بالكبلم وبالسبلم، إلى أن تاب هللا علٌهماعتبار، ح
تضمنت السورة من أسماء هللا الحسنى وصفاته العلى الكثٌر; وذلن لتذكٌر تالً المرآن  -ثانٌا:

وسامعه المرة بعد المرة بربه وخالمه، وما هو متصؾ به من صفات الكمال، الذي ٌثمر له زٌادة 
والخوؾ من عمابه، لمن أعرض عن هداٌة كتابه، تعظٌمه وحبه والرجاء فً رحمته وإحسانه، 

أو خالؾ حكمته وسننه فً خلمه، وهذا أعلى مماصد المرآن، فً إكمال اإلٌمان، وإعبلء شؤن 
  .اإلنسان

تمرٌر عدة عمابد من أصول اإلٌمان، وكمال التوحٌد، وحصول الٌمٌن، ُجمعت كلها فً  -ثالثا:
ُ َلنَا هَُو َمْواَلَنا َوَعلَى  ى:آٌة واحدة من هذه السورة، وهً لوله تعال }لُْل لَْن ٌُِصٌبَنَا إِالَّ َما َكتََب َّللاَّ

ِ فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمْإِمنُوَن{ ]التوبة :  [. فالمإمن ٌعتمد أن هللا تعالى هو مواله الذي ٌتولى نصره َّٔ٘للاَّ
 .وتوفٌمه; فهو بممتضى إٌمانه ٌتوكل علٌه وٌفوض أمره إلٌه

أن من ممتضى اإلٌمان الصحٌح، تحري المإمن إرضاء هللا ورسوله معاً; ذلن بؤن  بٌان -رابعا:
كل ما ٌرضً رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌرضً هللا سبحانه، فرضا هللا ورضا رسوله متبلزمان، ال ٌنفكان، وال 

 .ٌمبل إٌمان عبد من ؼٌر اجتماعهما
 وعناٌة هللا تعالى به وحفظه ورعاٌته وتكرٌمه وتؤدٌبه بٌان علو مكانة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -خامسا:

 .وتكمٌله إٌاه
حظر التخلؾ عن هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص وسنته، والرؼبة بالنفس عن نفسه، وبٌان أن كل من ٌصون  -سادسا:

ً نفسه عن جهاد وعمل، بذل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نفسه فٌه، فهو مفضل لنفسه على نفسه الكرٌمة ف
عهده، ومن ثم فإنه ٌنبؽً لكل مإمن أن ٌتؤسى به ملسو هيلع هللا ىلص فً بذله ماله ونفسه هلل والجهاد فً سبٌل 

 .هللا بمدر إمكانه
تمرٌر أن دٌن اإلسبلم هو نور هللا تعالى العام، وهداه الكامل التام، الذي نسخ به ما  -سابعا:

 .وخذالن مرٌدي إطفابهتمدمه من األدٌان، ووعد هللا عز وجل بإتمامه، 
بٌان أن إلامة الصبلة وإٌتاء الزكاة هما مدخل اإلسبلم ومفتاحه وما ٌتحمك به، وهو لوله  -ثامنا:

ُل اآْلٌَاِت  تعالى فً المشركٌن: ٌِن َونُفَّصِ َكاةَ فَإِْخَوانُكُْم فًِ الّدِ بَلةَ َوآتَُوا الزَّ }فَإِْن تَابُوا َوأَلَاُموا الصَّ
 [.ٌَْٔٔعلَُموَن{ ]التوبة : ِلمَْوٍم 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٓٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٕ)
 انظر:مماصد سورة التوبة،  إسبلم وٌب، ]مولع التكرونً[. (ٖ)
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}اتََّخذُوا أَْحبَاَرهُْم  بٌان أن بناء اإلسبلم على العلم الصحٌح، دون التملٌد الذي ذمه المرآن: -تاسعا:
ِ َواْلَمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم َوَما أُِمُروا إِالَّ ِلٌَْعبُُدوا إِلًَها َواِحًدا اَل إِلَهَ إِالَّ هَُو  َوُرْهَبانَُهْم أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ا ٌُْشِركُوَن{ ]التوبة :   .[ٖٔسُْبَحانَهُ َعمَّ
 التؤكٌد على المساواة بٌن الرجال والنساء فً والٌة اإلٌمان المطلمة ، فً لوله -عاشرا:

ع نعٌم [، والمساواة بٌنهما فً جم2ٌٔ}َواْلُمْإِمنُوَن َواْلُمْإِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعض{ ]التوبة : 
ً للمساواة فً التكلٌؾ، ٌفهم ذلن من لوله سبحانه: ُ اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت  اآلخرة تبعا }َوَعَد َّللاَّ

 ِ  أَْكبَُر َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها َوَمَساِكَن َطٌَِّبةً فًِ َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن َّللاَّ
 [.2َٕن هَُو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{ ]التوبة : ذَلِ 

كون بذل األموال فً سبٌل هللا آٌة اإلٌمان الصحٌح ولِوام الدٌن الحنٌؾ، وفضل  -الحادي عشر:
النفمة فً الجهاد للَّت أو كثرت، وكون الجزاء علٌها أحسن الجزاء. وكون البخل واالمتناع عن 

 .اقاإلنفاق فً سبٌل هللا آٌة الكفر والنف
بٌان فوابد الزكاة المفروضة والصدلات، وإصبلح اإلسبلم النظام المالً للبشر،  -الثانً عشر:

  .وامتٌازه بذلن على جمٌع األدٌان
  .إعبلن البراءة من المشركٌن، لدفع المفاسد المترتبة على بمابها -الثالث عشر:
ٌنه، ولتال من ٌمؾ فً وجه دعوة التؤكٌد على أهمٌة الجهاد فً سبٌل هللا; لنشر د -الرابع عشر:

 .اإلسبلم، وتوعد الذٌن ٌتماعسون عن الجهاد بحٌاة الذل والعذاب األلٌم فً الدنٌا واآلخرة
عمد المعاهدات مع الدول واألمم من حموق األمة، لها ؼُْنمها، وعلٌها ُؼرمها،  -الخامس عشر:

األمة. ووجوب الوفاء بالمعاهدة ما  وإنما ٌعمدها اإلمام أو ناببه من حٌث إنه هو الممثل لوحدة
  .دام الطرؾ اآلخر من األعداء ٌفً بها، وال ٌنمص منها شٌباً 

بٌنت السورة أن الهدنة بٌن المسلمٌن ومن حاربهم مشروعة، وللمسلمٌن أن  -السادس عشر:

  .ٌبدإوا بها إذا التضت مصلحتهم ذلن
سبلم جابز للمصلحة، فإذا استؤمن ألجل تؤمٌن الحربً، باإلذن له بدخول دار اإل -السابع عشر:

سماع كبلم هللا، أو الولوؾ على حمٌمة اإلسبلم، وجبت إجارته ثم إببلؼه مؤمنه عند الخروج من 
  .دار اإلسبلم
ذم المرآن للكفار والمنافمٌن، ونزاهته فً ذمهم عن السب والشتم، ووصفهم بؤنهم   -الثامن عشر:

المإمنٌن لرابة وال عهداً، وأنهم ٌصدون عن سبٌل هللا، وأن  ال ٌرلبون وال ٌراعون فً أحد من
أكثرهم فاسمون، وأنهم هم المعتدون، وأشد ما وصفهم به أنهم رجس، وأنه كلما نزلت سورة من 

  .المرآن زادتهم رجساً إلى رجسهم، حتى ماتوا على كفرهم
من أظهر اإلسبلم منهم ٌعامل بٌان سٌاسة اإلسبلم فً التعامل مع المنافمٌن، وأن   -التاسع عشر:

كما ٌعامل سابر المسلمٌن; ألن لاعدة اإلسبلم فً هذا الصدد: أن الحكم على الظواهر، وأن هللا 
 .تعالى وحده هو الذي ٌحاسب، وٌعالب على السرابر

 فضائل السورة:
  السورة، منها: هذه فضابل عدة أحادٌث فً وردت
ٍ بن كعب أخرجا عن أحمد، وسعٌد بن منصور اإلمامابن  عبد هللا أن ابن رجب ذكر -أوال: ًّ -أُب

  .(ٔ)وهو لابم ٌذكر باٌام هللا"« براءة»: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لرأ ٌوم الجمعة -رضً هللا عنه

                                                             
حدٌث صحٌح، وإسناد لوي إن ثبت سماع عطاء بن ٌسار من ، 5ٕٓ-1ٕٓ/ٖ٘(:ص12ٕٕٔاخرجه احمد) (ٔ)

ِ بن كعب، عبد العزٌز بن دمحم  ًّ  بهما.وشٌخه شرٌن بن عبد هللا صدولان ال بؤس  -وهو الدراوردي-أُب
( ، والحاكم 1ٓ1ٔ( و )1ٓ2ٔ(، وذكر فٌه سورة الملن، وأخرجه ابن خزٌمة )ٔٔٔٔأخرجه ابن ماجه )و
من طرق عن سعٌد بن أبً مرٌم، عن دمحم بن جعفر بن  ٕٕٓ-5ٕٔ/ٖ، والبٌهمً ٖٕٓ-5ٕٕ/ٕو 11ٕ-12ٕ/ٔ

خلت المسجد ٌوم الجمعة أبً كثٌر، عن شرٌن بن عبد هللا بن أبً نمر، عن عطاء بن ٌسار عن أبً ذر لال: د
 ... فذكره. فجعله من حدٌث أبً ذر.

للنا: لال الذهبً فً "تلخٌص المستدرن": ما أحسب عطاًء أدرن أبا ذر، ومثله لال الحافظ فً "إتحاؾ المهرة" 
ٔٗ/ٔ2ٕ-ٔ2ٖ. 
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، لال:" ما نزل من المرآن إال آٌة آٌة وحرؾ حرؾ، -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أبً بن كعب عن رسول هللا -ثانٌا:
ًّ ومعهما سبعون ألؾ صؾ من ما خبل  سورة براءة ولل هو هللا أحد، فإنها أنزلت عل
 .(ٔ)المبلبكة"
حسبً هللا »وروي عن أم الدرداء عن أبً الدرداء لال: " من لال إذا أصبح وإذا أمسى:  -ثالثا:

; سبع مرات; كفاه هللا ما أهمه، صادلاً «ال إله إال هو; علٌه توكلت، وهو رب العرش العظٌم
 .(ٕ)كان أو كاذبا"

                                                                                                                                                                               

ل المصة لال البٌهمً: ورواه عبد هللا بن جعفر، عن شرٌن، عن عطاء، عن أبً الدرداء، عن أُبً بن كعب وجع
بٌنهما، ورواه حرب بن لٌس، عن أبً الدرداء، وجعل المصة بٌنه وبٌن أُبً، ورواه عٌسى بن جارٌة، عن جابر 
ابن عبد هللا فذكر معنى هذه المصة بٌن ابن مسعود وأُبً بن كعب، ورواه الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن 

هللا بن مسعود، وجعل المصٌب عبد هللا بن عباس فجعل معنى هذه المصة بٌن رجل ؼٌر مسمى وبٌن عبد 
مسعود بدل أُبً. ولٌس فً الباب أصح من هذا الحدٌث الذي ذكرنا إسناده، وهللا أعلم، فمد رواه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن مرسبلً بٌن أبً ذر وبٌن أُبً بن كعب فً شًٍء سؤله عنه، وأسنده دمحم بن عمرو، عن أبً سلمة، 

 عن أبً هرٌرة.
 أما رواٌة عبد هللا بن جعفر فلم نجدها. للنا:

 . وإسنادها ضعٌؾ.51ٔ/٘وأما رواٌة حرب بن لٌس فستؤتً فً مسند أبً الدرداء 
( ، ومن طرٌمه أخرجها ابن حبان 1ٓٓٔ( و )255ٔوأما رواٌة عٌسى بن خارجة، فؤخرجها أبو ٌعلى )

 ( ، وإسنادها ضعٌؾ.25ٕٗ)
 ( ، وإسنادها ضعٌؾ.1ٓ5ٔابن خزٌمة )وأما رواٌة الحكم بن أبان، فؤخرجها 

 ( ، وإسنادها ضعٌؾ.ٕٗٗ٘وأما رواٌة أبً سلمة المرسلة فؤخرجها عبد الرزاق )
كشؾ األستار( ، والطحاوي -ٖٗٙ( ، والبزار )ٖٕ٘ٙوأما رواٌة دمحم بن عمرو الموصولة فؤخرجها الطٌالسً )

 . وإسنادها حسن.ٕٕٓ/ٖ، والبٌهمً 2ٖٙ/ٔ
( من طرٌك 1ٕٗٓ بن عمرو بوصله، بل توبع، فؤخرجه الطبرانً فً "مسند الشامٌٌن" )للنا: ولم ٌنفرد دمحم

 معاوٌة بن سبلم، عن ٌحٌى بن أبً كثٌر، عن أبً سلمة، به مختصراً. وإسناده صحٌح.
( عن معمر، عن عمرو وؼٌره، عن الحسن، فذكر المصة بٌن ابن مسعود وأُبً ٕٔٗ٘وأخرجه عبد الرزاق )

 واٌة عٌسى بن خارجة.بن كعب، مثل ر
 ( ، وانظر تتمة شواهده هنان.2ٖٖٕوفً باب اإلنصات إلى الخطٌب ٌوم الجمعة عن أبً هرٌرة سلؾ برلم )

:"رواه عبدهللا بن احمد من زٌاداته، ورجاله رجال الصحٌح كذا فً "مجمع 2ٖ/ٗلال التهانوي فً أعبلم السنن
 .2ٕ٘/ٗ(، وهو صحٌح، كذا فً كنز العمال:2ٕٔ/ٔالزوابد")

، والحدٌث 25ٔ/ٕ، وذكره الزمخشري فً الكشاؾ:٘/٘أخرجه الثعلبً عن عابشة، فً الكشؾ والبٌان: (ٔ)
موضوع، انظر: تحمٌمه فً فضل سورة االنفال، والحدٌث وؼن كان موضوعا إال أنه مذكور فً فضل هذه 

 السورة ولهذا اتٌت به فً هذا الممام وهكذا فً جمٌع السور.
/ ٓٔ، وابن عساكر فً "التارٌخ" )-عن ٌزٌد بن دمحم الدمشمً  -( 1ٔٓ٘أخرجه أبو داود ) حدٌث منكر، (ٕ)

ثبلثتهم لالوا: حدثنا عبد الرزاق بن عمر  -من طرٌك أبً زرعة وإبراهٌم بن عبد هللا بن صفوان  -( ٕ/ ٙٗٔ
رنا مدرن بن أبً سعد )ولال : أخب-زاد ٌزٌد بن دمحم الدمشمً: وكان من ثمات المسلمٌن من المتعبدٌن  -بن مسلم 

ٌزٌد: ابن سعد، شٌخ ثمة( عن ٌونس بن مٌسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبً الدرداء لال: ... فذكره مولوفاً 
 علٌه.

وخالفهم أحمد بن عبد هللا بن عبد الرزاق الممرىء فمال: أخبرنا جدي عبد الرزاق ابن عمر بإسناده المذكور عن 
 أبً الدرداء مرفوعاً.

( من طرٌمٌن عنه; إال أن ٔ/ 2٘ٔ/ ٓٔ( ، وابن عساكر )2ٔأخرجه ابن السنً فً "عمل الٌوم واللٌلة" )رلم 
 ابن السنً لم ٌذكر فٌه لوله:
 "صادلاً كان أو كاذباً".

وكذلن لم ٌذكر هذه الزٌادة فً رواٌة أبً داود الحافظ ابن كثٌر فً "التفسٌر"، والسٌوطً فً "الدر المنثور" 
 ( . ولما ذكرها ابن كثٌر من رواٌة ابن عساكر األولى المولوفة; لال:52ٕ/ ٖ)

 .-وفٌه الزٌادة  -"وهذه زٌادة ؼرٌبة". ثم لال فً حدٌث ابن عساكر هذا المرفوع 
 "وهذا منكر، وهللا أعلم".

بن عبد وجملة المول فً هذا الحدٌث: أن إسناد المولوؾ رجاله ثمات، بخبلؾ المرفوع; فإن مداره على أحمد 
 هللا بن عبد الرزاق الممرىء، ولم أعرفه، وال ذكره ابن الجزري فً "ؼاٌة النهاٌة فً طبمات المراء".

 ومع ذلن; فمد خالؾ الثمات الذٌن أولفوه; كما رأٌت، فحري بمثله أن ٌكون ما رفعه منكراً.
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هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا 
نسؤل أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا 

 وألوالنا ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 المرآن
ِ َوَرسُوِلِه إِلَى ال ِذٌَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن )}بََراَءةٌ   [ٔ({ ]التوبة : ِٔمَن ّللا 

 التفسٌر:
 هذه براءة من هللا ورسوله، وإعبلن بالتخلً عن العهود التً كانت بٌن المسلمٌن والمشركٌن.

 سبب النزول:

                                                                                                                                                                               

 ( :2ٕٕ/ ٔوأما لول المنذري فً "الترؼٌب" )
رفعه ابن السنً وؼٌره، ولد ٌمال: إن مثل هذا ال ٌمال من لبل الرأي واالجتهاد، "رواه أبو داود هكذا مولوفاً، و

 فسبٌله سبٌل المرفوع"!
فؤلول: ذلن من الممكن بالنسبة ألصل الحدٌث، بخبلؾ الزٌادة; فإنها ؼرٌبة منكرة; كما لال ابن كثٌر، وهو 

 ا شًء ؼٌر معهود فً الشرع. وهللا أعلم.ظاهر جداً; إذ ال ٌعمل أن ٌإجر المرء على شًء ال ٌصدق به، بل هذ
 ثم رأٌت الحدٌث لد روي مرسبلً بلفظ:

"من لال: حسبً هللا ال إله إال هو، علٌه توكلت، وهو رب العرش العظٌم; لال هللا عز وجل: ألكفٌن عبدي; 
 صادلاً كان أو كاذباً".

( من طرٌك ٔ/ ٖٕ٘فً "السنن" )( ، وعنه عبد الؽنً الممدسً ٕ/ 1ٔٔأخرجه الطبرانً فً "الدعاء" )ق 
صلى  -هشام بن عمار: حدثنا مدرن بن أبً سعد الفزاري عن ٌونس بن مٌسرة بن حلبس لال: لال رسول هللا 

 : ... فذكره.-هللا علٌه وسلم 
 وهذا إسناد مرسل، رجاله ثمات; على ضعؾ فً هشام بن عمار; فإنه كان ٌتلمن.

 اإلرسال واالضطراب فً متنه. وهللا سبحانه وتعالى أعلم.فهذه على أخرى فً الحدٌث; وهً 
 وأما الممدسً فمال:

 [ٔ٘ٗ-5ٗٗ/ٔٔ(:ص1ٕٙ٘"هذا حدٌث مرسل، ورجاله كلهم ثمات"! ]انظر: سلسلة األحادٌث الضعٌفة)
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وسهٌل بن عمرو لال ابن عباس: "نزلت فً أبً سفٌان بن حرب والحارث بن هشام 
وعكرمة بن أبً جهل وسابر رإساء لرٌش الذٌن نمضوا العهد، وهم الذٌن هموا بإخراج 

 .(ٔ)الرسول"
ِ َوَرسُوِلِه إِلَى الَِّذٌَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]التوبة :   [، أي:" ٔلوله تعالى:}بََراَءةٌ ِمَن َّللاَّ

 .(ٕ)من هللا ورسوله" هذه براءة من المشركٌن ومن عهودهم كابنة
إلى الذٌن عاهد رسول هللا صلى هللا  هذه براءة من هللا ورسوله :"ٌعنً  لال الطبري: 

علٌه وسلم من المشركٌن، ألن العهود بٌن المسلمٌن والمشركٌن عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لم ٌكن 
بؤمره، ولكنه خاطب المإمنٌن بذلن لعلمهم بمعناه،  ٌتولى عمدها إال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو من ٌعمدها

وأن عموَد النبً ملسو هيلع هللا ىلص على أمته كانت عمودهم، ألنهم كانوا لكل أفعاله فٌهم راضٌن، ولعموده علٌهم 
مسلِّمٌن، فصار عمده علٌهم كعمودهم على أنفسهم"
(ٖ). 

 .(ٗ)"المعنى وهللا أعلم: هذه براءة من هللا.. لال الفراء:" 
 .(٘)أي: تبرإ من هللا ورسوله إلى من كان له عهد من المشركٌن" لال ابن لتٌبة:" 
هذه براءة، والبراءة: نمض العصمة، ومعنى اآلٌة: تبرإ من هللا لال السمعانً:أي: " 

 .(ٙ)ورسوله }إلى الذٌن عاهدتم من المشركٌن{ ولال بعضهم: برىء هللا ورسوله من المشركٌن"
أي: هذه براءة من هللا. وهً مصدر كالنشاءة والدناءة. لال المفسرون: لما  "لال البؽوي: 

خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى تبون، كان المنافمون ٌرجفون األراجٌؾ وجعل المشركون ٌنمضون 
عز وجل:  عهودا كانت بٌنهم وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤمر هللا عز وجل بنمض عهودهم، وذلن لوله

 .(2)["1٘-}وإما تخافن من لوم خٌانة{ اآلٌة ]األنفال 
براءة خبر مبتدإ محذوؾ أى هذه براءة ومن البتداء الؽاٌة، متعلك  لال الزمخشري:" 

بمحذوؾ ولٌس بصلة، كما فً لولن: بربت من الدٌن. والمعنى: هذه براءة واصلة من هللا 

ورسوله إلى الذٌن عاهدتم كما ٌمال: كتاب من فبلن إلى فبلن. وٌجوز أن ٌكون براءة مبتدأ 
 .(1)ن عاهدتم كما تمول: رجل من بنى تمٌم فً الدار"لتخصٌصها بصفتها، والخبر إلى الذٌ

عن السدي لوله: "}براءة من هللا ورسوله إلى الذٌن عاهدتم من المشركٌن{، لال: لما  
نزلت هذه اآلٌة برئ من عهد كل مشرن ولم ٌعاهد بعدها إال من كان عاهد وأجرى لكل لوم 

 .(5)مدتهم"
سوله إلى الذٌن عاهدتم من المشركٌن{، إلى عن مجاهد فً لوله: "}براءة من هللا ور 

أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد وؼٌر هم ألبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من تبون حٌن فرغ منها 
فؤراد الحج، ثم لال: إنه ٌحضر البٌت مشركون ٌطوفون عراة فبل أحب أن أحج حتى ال ٌكون 

لناس بذي المجاز وبؤمكنتهم التً كانوا ٌبٌعون بها ذلن، فؤرسل أبا بكر وعلٌا فطافا فً ا
 .(ٓٔ)وبالموسم كله، فؤذنوا أصحاب العهد أن ٌؤمنوا أربعة أشهر"

لال الزمخشري:" فإن للت: لم علمت البراءة باهلل ورسوله والمعاهدة بالمسلمٌن؟ للت:  
 وعاهدوهم، فلما نمضوا لد أذن هللا فً معاهدة المشركٌن أوال فاتفك المسلمون مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

العهد أوجب هللا تعالى النبذ إلٌهم، فخوطب المسلمون بما نجدد من ذلن فمٌل لهم: اعلموا أن هللا 

                                                             
 . بدون إسناد.ٖٕٗذكره الواحدي فً أسباب النزول: (ٔ)
 .1ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٙ-5٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٓ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .5٘ٔؼرٌب المرآن: (٘)
 .1ٕ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .1/ٗتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٕٕٗ/ٕالكشاؾ: (1)
 .2ٗٙٔ/ٙ(:ص5ٕٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٗٙٔ/ٙ(:ص5ٕٔ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
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ورسوله لد بربا مما عاهدتم به المشركٌن. وروى أنهم عاهدوا المشركٌن من أهل مكة وؼٌرهم 
و كنانة فبذ العهد إلى الناكثٌن، وأمروا أن من العرب، فنكثوا إال ناسا منهم وهم بنو ضمرة وبن

ٌسٌحوا فً األرض أربعة أشهر آمنٌن أٌن شاءوا ال ٌتعرض لهم، وهً األشهر الحرم فً لوله 
فإذا انسلخ األشهر الحرم وذلن لصٌانة األشهر الحرم من المتل والمتال فٌها، وكان نزولها سنة 

فٌها عتاب بن أسٌد، فؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبا  تسع من الهجرة وفتح مكة سنة ثمان، وكان األمٌر
بكر رضى هللا عنه على موسم سنة تسع، ثم أتبعه علٌا رضى هللا عنه راكب العضباء لٌمرأها 
على أهل الموسم، فمٌل له: لو بعثت بها إلى أبى بكر رضى هللا عنه؟ فمال: ال ٌإدى عنى إال 

بكر الرؼاء، فولؾ، ولال: هذا رؼاء نالة رسول هللا صلى هللا رجل منى، فلما دنا على سمع أبو 
علٌه وسلم، فلما لحمه لال: أمٌر أو مؤمور؟ لال: مؤمور. وروى أن أبا بكر لما كان ببعض 
الطرٌك هبط جبرٌل علٌه السبلم فمال: ٌا دمحم، ال ٌبلؽن رسالتن إال رجل منن، فؤرسل علٌا، 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: ٌا رسول هللا، أشىء نزل من السماء فرجع أبو بكر رضى هللا عنهما إلى 
لال: نعم، فسر وأنت على الموسم، وعلى ٌنادى باآلى. فلما كان لبل التروٌة خطب أبو بكر 
رضى هللا عنه وحدثهم عن مناسكهم، ولام على رضى هللا عنه ٌوم النحر عند جمرة العمبة فمال: 

سول رسول هللا إلٌكم. فمالوا: بماذا؟ فمرأ علٌهم ثبلثٌن أو أربعٌن آٌة. وعن ٌا أٌها الناس، إنى ر
مجاهد رضى هللا عنه ثبلث عشرة آٌة، ثم لال: أمرت بؤربع: أن ال ٌمرب البٌت بعد هذا العام 

نفس مإمنة، وأن ٌتم إلى كل ذى  مشرن، وال ٌطوؾ بالبٌت عرٌان، وال ٌدخل الجنة إال كل
ند ذلن ٌا على، أبلػ ابن عمن أنا لد نبذنا العهد وراء ظهورنا، وأنه لٌس عهد عهده: فمالوا ع

 بٌننا وبٌنه عهد إال طعن بالرماح وضرب بالسٌوؾ. ولٌل:
إنما أمر أن ال ٌبلػ عنه إال رجل منه، ألن العرب عادتها فً نمض عهودها أن ٌتولى ذلن على 

لجاز أن ٌمولوا: هذا خبلؾ ما ٌعرؾ فٌنا المبٌلة رجل منها، فلو تواله أبو بكر رضى هللا عنه 

 .(ٔ)من نمض العهود، فؤزٌحت علتهم بتولٌة ذلن علٌا رضى هللا عنه"
بكسر « من هللا»بالنصب، على: اسمعوا براءة. ولرأ أهل نجران « براءة»ولرئ  

الذي النون، والوجه الفتح مع الم التعرٌؾ لكثرته. والمعنى أن هللا ورسوله لد بربا من العهد 
 .(ٕ)عاهدتم به المشركٌن وأنه منبوذ إلٌهم

 المرآن
َ ُمْخِزي اْلَكافِرِ  ِ َوأَن  ّللا  ٌُْر ُمْعِجِزي ّللا  ({ ٌَٕن )}فَِسٌُحوا فًِ اأْلَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َواْعلَُموا أَن كُْم َغ

 [ٕ]التوبة : 
 التفسٌر:
ة أربعة أشه -أٌها المشركون-فسٌروا  ر، تذهبون حٌث شبتم آمنٌن من المإمنٌن، فً األرض مدَّ

واعلموا أنكم لن تُْفِلتوا من العموبة، وأن هللا مذل الكافرٌن ومورثهم العار فً الدنٌا، والنار فً 
 اآلخرة.
أٌها -[، أي:" فسٌروا ٕلوله تعالى:}فَِسٌُحوا فًِ اأْلَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر{ ]التوبة :  
 .(ٖ)أربعة أشهر، تذهبون حٌث شبتم آمنٌن من المإمنٌن"فً األرض مدَّة  -المشركون
 :(ٗ)والعرب تفعل هذا، لال عنترة« ٔ»لال أبو عبٌدة:" سٌروا وألبلوا وأدبروا،  

 (٘)شّطت مزار العاشمٌن فؤصبحت                عسرا علّى طبلبن ابنة مخرم"
 ألاوٌل :واختلفوا فٌمن جعل له أمان هذه األربعة األشهر على أربعة 

                                                             
 .ٕٗٗ-ٕٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٔ، وشرح العشر ٘ٗهذا البٌت من معلمته وهو فى دٌوانه فى الستة: (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٔمجاز المرآن: (٘)
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لد أمنه ألل من أربعة أشهر ولمن  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أن هللا تعالى جعلها أجبلً لمن كان رسول هللا 
كان أجل أمانه ؼٌر محدود ثم هو بعد األربعة حرب ، فؤما من ال أمان له فهو حرب ، لاله ابن 

إٍسحاق
(ٔ). 

ن كان عهده أكثر منها حط إلٌها ، ومن كان والثانً : أن األربعة األشهر أمان أصحاب العهد م
عهده ألل منها إلٌها ، ومن لم ٌكن له من رسول هللا عهد جعل له أمان خمسٌن لٌلة من ٌوم 
ٌُْث  النحر إلى سلخ المحرم لموله تعالى :}فَإِذَا اْنَسلََخ األَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْلتُلُواْ اْلُمْشِرِكٌَن َح

 .(ٗ)، ولتادة(ٖ)، والضحان(ٕ)بن عباسَوَجدتُُّموهُْم{. لاله ا
والثالث : أن األربعة األشهر عهد المشركٌن كافة ، المعاهد منهم وؼٌر المعاهد ، لاله الزهري 

 .(2)، والسدي(ٙ)، ومجاهد(٘)ودمحم بن كعب
أمان ، أما عهد وال  -ملسو هيلع هللا ىلص-والرابع : أن األربعة أالشهر عهد وأمان لمن لم ٌكن له من رسول هللا 
 . (1)أصحاب العهود فهم على عهودهم إلى انمضاء مددهم ، لاله الكلبً

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، لوُل من لال: األجُل الذي جعله هللا  لال الطبري:" 
ألهل العهد من المشركٌن، وأذن لهم بالسٌاحة فٌه بموله: )فسٌحوا فً األرض أربعة أشهر( ، 

الذٌن ظاهروا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ونمضوا عهدهم لبل انمضاء مدته. فؤما  إنما هو ألهل العهد
الذٌن لم ٌنمضوا عهدهم ولم ٌظاهروا علٌه، فإن هللا جل ثناإه أمر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص بإتمام العهد بٌنه 

ٌْكُْم  وبٌنهم إلى مدته بموله: }إِال الَِّذٌَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌنَ  بًا َولَْم ٌَُظاِهُروا َعلَ ٌْ ثُمَّ لَْم ٌَْنمُُصوكُْم َش
َ ٌُِحبُّ اْلُمتَِّمٌَن{ ]سورة التوبة:  تِِهْم إِنَّ َّللاَّ ٌِْهْم َعْهَدهُْم إِلَى ُمدَّ وا إِلَ [، فإن ظّن ظانٌّ أن ٗأََحًدا فَؤَتِمُّ

ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم{ ]سورة  لول هللا تعالى ذكره: }فَإِذَا اْنَسلََخ األْشُهُر اْلُحُرمُ  فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح
[ ، ٌدلُّ على خبلؾ ما للنا فً ذلن، إذ كان ذلن ٌنبا على أن الفرض على المإمنٌن ٘التوبة: 

كان بعد انمضاء األشهر الحرم، لتَْل كل مشرن، فإن األمر فً ذلن بخبلؾ ما ظن، وذلن أن 

ة ما للنا، وفساِد ما ظنه من ظّن أن انسبلخ األشهر الحرم كان اآلٌة التً تتلو ذلن تبٌن عن صح
ٌَْؾ  ٌبٌح لتل كل مشرن، كان له عهد من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو لم ٌكن له منه عهد، وذلن لوله: }َك

ِ َوِعْنَد َرسُوِلِه إِال الَِّذٌَن َعاَهْدتُْم عِ  ْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم فََما اْستَمَاُموا لَكُْم ٌَكُوُن ِلْلُمْشِرِكٌَن َعْهٌد ِعْنَد َّللاَّ
َ ٌُِحبُّ اْلُمتَِّمٌَن{، ]سورة التوبة:  [ ، فهإالء مشركون، ولد أمر هللا نبٌه 2فَاْستَِمٌُموا لَُهْم إِنَّ َّللاَّ

مظاهرة  ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن باالستمامة لهم فً عهدهم، ما استماموا لهم بترن نمض صلحهم، وترن
 عدوهم علٌهم.

وبعُد، ففً األخبار المتظاهرة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أنه حٌن بعث علًٌّا رحمة هللا علٌه 
ببراءة إلى أهل العهود بٌنه وبٌنهم، أمره فٌما أمره أن ٌنادي به فٌهم: "ومن كان بٌنه وبٌن 

ضُح الدلٌل على صحة ما للنا. وذلن أن هللا لم ٌؤمر نبٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عهد فعهده إلى مدته"، أو
ملسو هيلع هللا ىلص بنمض عهد لوم كان عاهدهم إلى أجل فاستماموا على عهدهم بترن نمضه، وأنه إنما أجل 
أربعة أشهر من كان لد نمض عهده لبل التؤجٌل، أو من كان له عهد إلى أجل ؼٌر محدود. فؤما 

ا، ولم ٌجعل بنمضه على نفسه سبٌبل فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان بإتمام من كان أجل عهده محدودً 
 .(5)عهده إلى ؼاٌة أجله مؤموًرا. وبذلن بعث منادٌه ٌنادي به فً أهل الموسم من العرب"

                                                             
 .52-5ٙ/ٗٔ(:صٖٙ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .51/ٗٔ(:2ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .55-51/ٗٔ(:5ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .55/ٗٔ(:ٖٓٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٓٓٔ/ٗٔ(:ٕٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٓٓٔ/ٗٔ(:ٖٗٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٓٓٔ-55/ٗٔ(:ٖٔٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٓٔ/ٗٔ(:ص2ٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
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عن أبً هرٌرة لال: كنت مع علً رحمة هللا علٌه، حٌن بعثه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌنادي. فكان إذا  
َصِحل صوته نادٌُت، للت: بؤي شًء كنتم تنادون؟ لال: بؤربع: ال ٌطُْؾ بالكعبة عُرٌان، ومن 

فعهده إلى مدته، وال ٌدخل الجنة إال نفس مإمنة، وال ٌحج بعد  كان له عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عهدٌ 
 .(ٔ)"عامنا هذا مشرن

"كنت مع علً حٌن بعثه رسول هللا عن المحّرر بن أبً هرٌرة، عن أبٌه لال: وفً خبر  
ملسو هيلع هللا ىلص ببراءة إلى أهل مكة، فكنت أنادي حتى َصِحل صوتً. فملت: بؤي شًء كنت تنادي؟ لال: 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص عهد فؤجله إلى  أمرنا أن ننادي: أنه ال ٌدخل الجنة إال مإمن، ومن كان بٌنه وبٌن رسول
جل فإن هللا بريء من المشركٌن ورسوله، وال ٌطُْؾ بالبٌت عرٌان، أربعة أشهر، فإذا حّل األ
 .(ٕ)"وال ٌحج بعد العام مشرن

ا الخبر وهًما من نالله فً األجل، ألن األخبار متظاهرة فً األجل  لال الطبري:" 
بخبلفه، مع خبلؾ لٌس شعبة فً نفس هذا الحدٌث على ما بٌنته... عن الحارث األعور، عن 

أمرت بؤربع: أمرت أن ال ٌمرب البٌت بعد هذا العام مشرن، وال » علٌه لال: علً رحمة هللا
ٌطؾ رجل بالبٌت عرٌاًنا، وال ٌدخل الجنة إال كل نفس مسلمة، وأن ٌتّم إلى كل ذي عهد 

 .(ٗ)"(ٖ)«عهده
ًٌّا  ، فبعث بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكر، ثم أرسل«براءة»عن زٌد بن ٌثٌع لال: "نزلت   عل

ًَّ شًء؟ لال: ال ولكنً أمرت أن أبلؽها أنا أو  فؤخذها منه. فلما رجع أبو بكر لال: هل نزل ف
رجل من أهل بٌتً. فانطلك إلى مكة،  فمام فٌهم بؤربع: أن ال ٌدخل مكة مشرن بعد عامه هذا، 

هللا عهٌد وال ٌطؾ بالكعبة عرٌان، وال ٌدخل الجنة إال نفس مسلمة، ومن كان بٌنه وبٌن رسول 
 .(٘)فعهده إلى مدته"

عن ابن عباس: "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعث أبا بكر ببراءة، ثم أتبعه علًٌّا، فؤخذها منه، فمال  

ًّ شًء؟ لال: "ال أنت صاحبً فً الؽار وعلى الحوض، وال  أبو بكر: ٌا رسول هللا حدث ف
! وكان الذي بعث به ع ًّ لًٌّا أربعا: ال ٌدخل الجنة إال نفس مسلمة، وال ٌإّدِي عنً إال أنا أو عل

ٌحّج بعد العام مشرن، وال ٌطؾ بالبٌت عرٌان، ومن كان بٌنه وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عهد فهو إلى 
 .(ٙ)ُمدَّته"
ًٌّا رحمة هللا علٌه، فنادى: أال ال ٌحجنَّ بعد الع  ام عن عامر لال: "بعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص عل

مشرن، وال ٌطؾ بالبٌت عرٌان، وال ٌدخل الجنة إال نفس مسلمة، ومن كان بٌنه وبٌن رسول 
 .(2)هللا ملسو هيلع هللا ىلص عهد فؤجله إلى مدته، وهللا بريء من المشركٌن ورسوله"

بن علً لال: "لما نزلت براءة على رسول هللا  عن أبً جعفر دمحم بن علً بن حسٌن
ولد كان بعث أبا بكر الصدٌك رحمة هللا علٌه لٌمٌم الحج للناس; لٌل له: ٌا رسول هللا، لو  ملسو هيلع هللا ىلص،

بعثت إلى أبً بكر! فمال: ال ٌإّدِي عنً إال رجل من أهل بٌتً! ثم دعا علً بن أبً طالب 
ن فً الناس ٌوم النحر إذا  رحمة هللا علٌه، فمال: اخرج بهذه المصة من صدر "براءة"، وأذِّ

عوا بمًنى: أنه ال ٌدخل الجنة كافر، وال ٌحج بعد العام مشرن، وال ٌطؾ بالبٌت عرٌان، اجتم
ومن كان له عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عهد فهو إلى مدته. فخرج علً بن أبً طالب رحمة هللا علٌه 

ك. فلما رآه أبو بكر لال: على نالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص العضباء، حتى أدرن أبا بكر الصدٌك بالطرٌ
أمٌٌر أو مؤمور؟ لال: مؤمور، ثم مضٌا رحمة هللا علٌهما، فؤلام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ 
ذان فً تلن السنة على منازلهم من الحّج التً كانوا علٌها فً الجاهلٌة. حتى إذا كان ٌوم النحر، 

                                                             
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٗٔ(:ص1ٖٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٗٔ(:ص2ٖٓٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .٘ٓٔ/ٗٔ(:ص2ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .٘ٓٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٓٔ/ٗٔ(:ص2ٕٖٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٓٔ/ٗٔ(:ص2ٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٓٔ/ٗٔ(:ص2ٖٙٙٔأخرجه الطبري) (2)
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بالذي أمره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ٌا أٌها لام علً بن أبً طالب رحمة هللا علٌه، فؤذن فً الناس 
الناس، ال ٌدخل الجنة إال نفس مسلمة، وال ٌحج بعد العام مشرن، وال ٌطؾ بالبٌت عرٌان، ومن 
كان له عهد عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فهو له إلى مدته. فلم ٌحّج بعد ذلن العام مشرن، ولم ٌطؾ بالبٌت 

لدما على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وكان هذا من "براءة"، فٌمن كان من أهل الشرن من أهل عرٌان. ثم 
  .(ٔ)"العهد العاّم، وأهل المدة إلى األجل المسمى

عن السدي لال: لما نزلت هذه اآلٌات إلى رأس أربعٌن آٌة، بعث بهن رسول هللا صلى 
ره على الحج. ًّ  فلما سار فبلػ هللا علٌه وسلم مع أبً بكر وأمَّ الشجرة من ذي الحلٌفة، أتبعه بعل

فؤخذها منه. فرجع أبو بكر إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: ٌا رسول هللا، بؤبً أنت وأمً، أنزل فً شؤنً 
شًء؟ لال: ال ولكن ال ٌبلِّػ عنً ؼٌري، أو رجل منً، أما ترضى ٌا أبا بكر أنن كنت معً فً 

ى الحوض؟ لال: بلى، ٌا رسول هللا! فسار أبو بكر على الحاّج، وعلً الؽار، وأنن صاحبً عل
ٌإذن ببراءة، فمام ٌوم األضحى فمال: ال ٌمربنَّ المسجد الحرام مشرن بعد عامه هذا، وال ٌطوفّن 
بالبٌت عرٌان، ومن كان بٌنه وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عهد فله عهده إلى مدته، وإن هذه أٌام أكل 

رب، وإن هللا ال ٌدخل الجنة إال من كان مسلما. فمالوا: نحن نبرأ من عهدن وعهد ابن عمن وش
إال من الطعن والضرب! فرجع المشركون، فبلم بعضهم بعًضا ولالوا: ما تصنعون، ولد أسلمت 

 .(ٕ)لرٌش؟ فؤسلموا"
نا ، وأن لال أبو جعفر : فمد أنبؤت هذه األخبار ونظابرها عن صحة ما لل لال الطبري:" 

أجل األشهر األربعة إنما كان لمن وصفنا. فؤما من كان عهده إلى مدة معلومة ، فلم ٌجعل 
لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وللمإمنٌن لنَْمِضه ومظاهرة أعدابهم علٌهم سبٌبل فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد َوفَى له 

ى ذلن دّل ظاهُر التنزٌل ، وتظاهرت به األخبار بعهده إلى مدته ، عن أمر هللا إٌاه بذلن. وعل
 .(ٖ)عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص"

 واختلفوا فً أول َمَدى األربعة األشهر على ثبلثة ألوال: 
أحدها : أن أولها ٌوم ٌوم الحج األكبر وهو ٌوم النحر ، وآخرها انمضاء العاشر من شهر ربٌع 

 .(ٙ)، والسدي(٘)، ومجاهد(ٗ)اآلخر ، لاله دمحم بن كعب
 .(2)والثانً : أنها شوال وذو المعدة وذو الحجة والمحرم ، لاله الزهري

والثالث : أن أولها ٌوم العشرٌن من ذي المعدة ، وآخرها ٌوم العشرٌن من شهر ربٌع األول ، 
ألن الحج فً تلن السنة كان فً ذلن الٌوم ثم صار فً السنة الثانٌة فً العشر من ذي الحجة 

فٌه حتى  -ملسو هيلع هللا ىلص-حجة الوداع ، ألجل ما كانوا علٌه فً الجاهلٌة من النسىء ، فؤلره النبً  وفٌها

                                                             
 .1ٓٔ-2ٓٔ/ٗٔ(:ص22ٖٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/ٗٔ(:ص21ٖٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٓٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٓٔ/ٗٔ(:ٕٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٓٓٔ/ٗٔ(:ٖٗٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٓٓٔ-55/ٗٔ(:ٖٔٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٓٔ/ٗٔ(:صٖٙٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
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، (ٔ)«إن الزمان لد استدار كهٌبته ٌوم خلك هللا السموات واألرض »نزل تحرٌم النسىء ولال:
ٌُْر ُمْعِجِزي هللاِ{، أي: ال تعجزونه هرباً وال  ً }َواْعلَُمواْ أَنَّكُْم َؼ  .(ٕ)تفوتونه طلبا

لال الطبري:" وأما األشهر األربعة ...كان ابتداإها ٌوم الحج األكبر، وانمضاإها  
انمضاء عشر من ربٌع اآلخر ، فذلن أربعة أشهر متتابعة ، ُجِعل ألهل العهد الذٌن وصفنا 
مٌن أمرهم ، فٌها ، السٌاحةُ فً األرض ، ٌذهبون حٌث شاإوا ، ال ٌعرض لهم فٌها من المسل

 .(ٖ)أحٌد بحرب وال لتل وال سلب"
ِ{ ]التوبة :   ٌُْر ُمْعِجِزي َّللاَّ [، أي:" واعلموا أنكم لن تُْفِلتوا ٕلوله تعالى:}َواْعلَُموا أَنَّكُْم َؼ

من العموبة وإِن أمهلكم هذه المدة"
(ٗ). 

ٌمول ألهل العهد من الذٌن كان بٌنهم وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عهٌد لبل نزول  لال الطبري:" 
هذه اآلٌة : اعلموا ، أٌها المشركون ، أنكم إن سحتم فً األرض ، واخترتم ذلن مع كفركم باهلل. 
نكم على اإللرار بتوحٌد وتصدٌك رسوله )ؼٌر معجزي هللا( ، ٌمول : ؼٌر ُمِفٌتٌه بؤنفسكم ، أل

حٌث ذهبتم وأٌن كنتم من األرض ، ففً لبضته وسلطانه ، ال ٌمنعكم منه وزٌٌر ، وال ٌحول 
بٌنكم وبٌنه إذا أرادكم بعذاب معمٌل وال موبل. إال اإلٌمان به وبرسوله. والتوبة من معصٌته. 

 .(٘)ٌمول : فبادروا عموبته بتوبة ، ودعوا السٌاحة التً ال تنفعكم"
َ ُمْخِزي اْلَكافِِرٌَن{ ]التوبة :  لوله تعالى:}َوأَنَّ   [، أي:" وأن هللا مذل الكافرٌن َّٕللاَّ

 .(ٙ)ومورثهم العار فً الدنٌا، والنار فً اآلخرة"
ٌمول : واعلموا أن هللا ُمذلُّ الكافرٌن ، وُمورثهم العاَر فً الدنٌا ، والناَر  لال الطبري:" 
 .(2)فً اآلخرة"
[، على ٕفَِسٌُحوا فًِ اأْلَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر{ ]التوبة : } واختلؾ فً حكم لوله تعالى: 
 لولٌن:

 .(5)، وابن حزم األنصاري(1)ذكره هبة هللا«. السٌؾ»أحدهما: أن التؤجٌل منسوخ بآٌة 
ٌِْهْم َعلَى َسَواء{ ]األنفال : ولٌل: أنه منسوخ بموله:    .(ٓٔ)[1٘}فَاْنبِْذ إِلَ

 .(ٔٔ)جمهور المفسرٌنالثانً: أنه محكم. وهذا لول 
زعم بعض ناللً التفسٌر ممن ال ٌدري ما ٌنمل: أن التؤجٌل منسوخ  لال ابن الجوزي:"

ٌِْهْم َعلَى َسَواء{ ]األنفال : (ٕٔ)بآٌة السٌؾ [، وهذا سوء 1٘. ولال بعضهم منسوخ بموله: }فَاْنبِْذ إِلَ
 .(ٔ)فهم، وخبلؾ لما علٌه المفسرون"

                                                             
عشر شهرا منها أربعة حرم إن الزمان لد استدار كهٌبته ٌوم خلك هللا السموات واألرض السنة اثنا »( الحدٌث:ٔ)

ثبلثة متوالٌات ذو المعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بٌن جمادى وشعبان أى شهر هذا ألٌس ذى الحجة 
لالوا بلى أى بلد هذا ألٌس البلدة الحرام لالوا بلى أى ٌوم هذا ألٌس ٌوم النحر لالوا بلى لال فإن دماءكم وأموالكم 

مكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا وستلمون ربكم فٌسؤلكم عن أعمالكم أال وأعراضكم علٌكم حرام كحرمة ٌو
فبل ترجعوا بعدى ضبلال ٌضرب بعضكم رلاب بعض أال لٌبلػ الشاهد الؽابب فلعل بعض من ٌبلؽه ٌكون أوعى 

 «.له من بعض من سمعه أال هل بلؽت

( ، 25ٙٔ، رلم ٖ٘ٓٔ/ٖومسلم ) ( ،ٖٕٓ٘، رلم ٕٓٔٔ/٘( ، والبخارى )ٕٕٓٗٓ، رلم 2ٖ/٘أخرجه أحمد )
 (.52ٗ٘، رلم ٕٖٔ/ٖٔ( . وأخرجه أًٌضا: ابن حبان )5ٗ2ٔ، رلم 5٘ٔ/ٕوأبو داود )

 .1ٖٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٓٔٔ-5ٓٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 1٘ٗ/ٔ، وصفوة  التفاسٌر:12ٔ/ٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔ٘ذكره فً ناسخه: (1)
 .ٕٓٗمعرفة الناسخ والمنسوخ: انظر:  (5)
 .ٔٙٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن:(ٓٔ)
 .ٔٙٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٓٗ( وابن حزم األنصاري فً معرفة الناسخ والمنسوخ ص: ٔ٘ذكره هبة هللا فً ناسخه )(ٕٔ)
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 :[ٕ-ٔفوابد اآلٌتٌن:]
عمد المعاهدات بٌن المسلمٌن والكافرٌن إذا كان ذلن لدفع ضرر محمك عن جواز  -ٔ

 المسلمٌن، أو جلب نفع لئلسبلم والمسلمٌن محمما كذلن.
تحرٌم الؽدر والخٌانة، ولذا كان إلؽاء المعاهدات علنٌا وإمداد أصحابها بمدة ثلث سنة  -ٕ

 ٌفكرون فً أمرهم وٌطلبون األصلح لهم.
بهذا اإلعبلن العام ببراءة هللا ورسوله من المشركٌن، وأن التضت أن تفتتح السورة  -ٖ

ٌتكرر إعبلن البراءة من هللا ورسوله بعد آٌة واحدة بنفس الموة ونفس النؽمة العالٌة 
 .حتى ال ٌبمى لملب مإمن أن ٌبمى على صلة مع لوم ٌبرأ هللا منهم وٌبرأ رسوله

 المرآن
ِ َوَرسُوِلِه إِلَى َ بَِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن َوَرُسولُهُ فَِإْن  }َوأَذَاٌن ِمَن ّللا  الن اِس ٌَْوَم اْلَحّجِ اأْلَْكبَِر أَن  ّللا 

ِر ال ِذٌَن َكفَُرو ِ َوبَّشِ ٌُْر ُمْعِجِزي ّللا  ٌْتُْم فَاْعلَُموا أَن كُْم َغ ٌٌْر لَكُْم َوإِْن تََول  ا بِعَذَاٍب أَِلٌٍم تُْبتُْم فَُهَو َخ
 [ٖ:  ({ ]التوبةٖ)

 التفسٌر:
وإعبلم من هللا ورسوله وإنذار إلى الناس ٌوم النحر أن هللا بريء من المشركٌن، ورسوله بريء 

إلى الحك وتركتم شرككم فهو خٌر لكم، وإن أعرضتم  -أٌها المشركون-منهم كذلن. فإن رجعتم 
أٌها -اب هللا. وأنذر عن لَبول الحك وأبٌتم الدخول فً دٌن هللا فاعلموا أنكم لن تُْفِلتوا من عذ

 هإالء المعرضٌن عن اإلسبلم عذاب هللا الموجع. -الرسول
َ بَِريٌء ِمَن   ِ َوَرسُوِلِه إِلَى النَّاِس ٌَْوَم اْلَحّجِ اأْلَْكبَِر أَنَّ َّللاَّ لوله تعالى:}َوأَذَاٌن ِمَن َّللاَّ

وله وإنذار إلى الناس ٌوم النحر أن [، أي:" وإعبلم من هللا ورسٖاْلُمْشِرِكٌَن َوَرُسولُهُ{ ]التوبة : 
 .(ٕ)هللا بريء من المشركٌن، ورسوله بريء منهم كذلن"

 ٌمول تعالى ذكره : وإعبلٌم من هللا ورسوله إلى الناس ٌوم الحج األكبر لال الطبري:" 
 ها هنا ثبلثة ألوال: «األذان»فً و

 .(ٖ)أحدها : أنه المصص ، وهذا لول تفرد به سلٌمان بن موسى الشامً
لال ابن جرٌج: "زعم سلٌمان الشامً أن األذان: المصص، لال: فتحة براءة حتى 

 .(ٗ)تختم"
 .(٘)والثانً : أنه النداء باألمر الذي ٌسمع باألذن ، حكاه علً بن عٌسى

 .(2). وهذا لول الكافة(ٙ)الثالث : أنه اإلعبلم ، لاله ابن زٌد
 ألوال :ّجِ األَْكَبِر{، أربعة وفً }ٌَْوَم اْلحَ 

، (ٓٔ)،  وابن المسٌب(5)، وابن عباس(1)أحدها : أنه ٌوم عرفة ، لاله عمر بن الخطاب
 . (ٔٔ)وعطاء

خطب ٌوم عرفة  -ملسو هيلع هللا ىلص-وروى ابن جرٌج عن دمحم بن لٌس بن مخرمة :"أن رسول هللا 
 . (ٔ)ولال : }َهذَا ٌَْوُم اْلَحّجِ األَْكبَِر{"

                                                                                                                                                                               
 :فٌمن جعلت له هذه األشهر فً تفسٌر لوله تعالى. وانظر: اختبلؾ المفسرٌن ٔٙٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٔ)

 [.ٕ}فَِسٌُحوا فًِ اأْلَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر{ ]التوبة : 
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٗٔ(:ص1ٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٗ2ٔ/ٙ(:ص5ٕٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٖٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٗ2ٔ/ٙ(:ص5ٕٕ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٗ1ٔ/ٙ(:ص5ٕٕ5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٗ1ٔ/ٙ(:ص5ٕٖٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٗٔٔ/ٗٔ(:ص1ٖٙٙٔ(، و)1ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٗٔٔ/ٗٔ(:ص1ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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"سبل الحسن عن ٌوم الحج األكبر فمال: ما لكم وللحج سهل السراج لال: روي عن  
 .(ٕ)فحج بالناس" -األكبر؟ ذان عام فٌه أبو بكر الذي استخلفه رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص
، والمؽٌرة بن (ٗ)، وعبد هللا بن أبً أوفى(ٖ)والثانً : أنه ٌوم النحر ، لاله علً بن أبً طلب

، وإبراهٌم (5)، وعامر الشعبً(1)، ونافع بن جبٌر(2)هد، ومجا(ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)شعبه
 أٌضا. (ٖٔ)، وهو مروي عن ابن عباس(ٕٔ)، وعبدهللا بن شداد(ٔٔ)، وأبو جحٌفة(ٓٔ)النخعً
عن علً رضً هللا عنه لال: "وسؤلته ٌعنً النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن ٌوم الحج األكبر، فمال: وروي  

 .(ٗٔ)هو ٌوم النحر"
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولؾ ٌوم النحر فً حجة الوداع، فمال: هذا ٌوم الحج عن ابن عمر:" و 
 .(٘ٔ)األكبر"

 . (ٙٔ)والثالث :أنه الٌوم الثانً من ٌوم النحر. لاله سعٌد بن المسٌب
 . (1ٔ)، وسفٌان(2ٔ)والرابع: أنها أٌام الحج كلها ، فعبر عن األٌام بالٌوم ، لاله مجاهد

كان سفٌان ٌمول : ٌوم الحج، و ٌوم الجمل، وٌوم صفٌن، أي : أٌامه  عن أبً عبٌد لال:"
 .(5ٔ)كلها"

لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن عندنا بالصحة ، لوُل من لال : ٌوم الحج األكبر ،  
 ٌوم النحر ، لتظاهر األخبار عن جماعة من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن علًٌّا نادى بما أرسله به
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الرسالة إلى المشركٌن ، وتبل علٌهم " براءة " ، ٌوم النحر. هذا ، مع األخبار 
التً ذكرناها عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال ٌوم النحر : أتدرون أّي ٌوم هذا ؟ هذا ٌوم الحج األكبر، 

الذي ٌكون فٌه ، كمول الناس :  ٌوم عرفة " ،  وبعُد ، فإن " الٌوم " إنما ٌضاؾ إلى المعنى
ٌضحون فٌه " وٌوم الفطر " ،  وذلن ٌوم ولوؾ الناس بعرفة و " ٌوم األضحى " ، وذلن ٌوم

وذلن ٌوم ٌفطرون فٌه. وكذلن " ٌوم الحج " ، ٌوم ٌحجون فٌه ، وإنما ٌحج الناس وٌمضون 
لوُؾ بعرفة ؼٌر فابت إلى طلوع الفجر،  مناسكهم ٌوم النحر ، ألن فً لٌلة نهار ٌوم النحر الو

                                                                                                                                                                               
 .2ٗ1ٔ/ٙ(:ص5ٕٕ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٗ1ٔ/ٙ(:ص5ٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٙٔٔ/ٗٔ(:ص5ٖٙٙٔ)-(5ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٔٔ-ٙٔٔ/ٗٔ(:صٗٓٗٙٔ)-(52ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٔٔ-1ٔٔ/ٗٔ(:صٖٔٗٙٔ)-(ٔٔٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٔٔ/ٗٔ(:ص٘ٔٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٗٔ(:ص5ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٓٔ/ٗٔ(:صٖٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٓٔ/ٗٔ(:صٕ٘ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٓٔ/ٗٔ(:صٕٗٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٗٔ(:صٙٔٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٗٔ(:صٕٔٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٔٔ/ٗٔ(:صٗٔٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٗ2ٔ/ٙ(:ص5ٕٕٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٗ1ٔ/ٙ(:ص5ٕٕ2أخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٗ1ٔ/ٙ(:ص5ٕٖٕانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .2ٕٔ/ٗٔ(:ص٘٘ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .2ٕٔ/ٗٔ(:ص2٘ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .2ٕٔ/ٗٔ(:ص2٘ٗٙٔأخرجه الطبري) (5ٔ)
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وفً صبٌحتها ٌعمل أعمال الحج. فؤما ٌوم عرفة ، فإنه وإن كان الولوؾ بعرفة ، فؽٌر فابت 
 .(ٔ)الولوؾ به إلى طلوع الفجر من لٌلة النحر ، والحج كله ٌوم النحر"

 التسمٌة بذلن ثبلثة ألوال:وفً سبب 

اجتمع فٌها حج المسلمٌن والمشركٌن ، ووافك أٌضاً  أحدها : أنه سمً بذلن ألنه كان فً سنة
 .(ٕ)عٌد الٌهود والنصارى ، لاله الحسن

 .(ٖ)والثانً : أن الحج األكبر الِمران ، واألصؽر اإلفراد ، وهذا معنى لول مجاهد
عن مجاهد لال : "الحج األكبر ، أٌام منى كلها ، ومجامع المشركٌن حٌن كانوا بذي 

نَّة ، حٌن نودي فٌهم : أن ال ٌجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ، المجاز وعكاظ وَمجَ 
 .(ٗ)وأن ال ٌطوؾ بالبٌت عرٌان ، ومن كان بٌنه وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عهٌد فعهده إلى مدته"
 .(٘)والثالث : أن الحج األكبر هو الحج ، واألصؽر هو العمرة ، لاله عبدهللا بن شداد

ٌٌْر لَكُْم{ ]التوبة : لوله   إلى  -أٌها المشركون-[، أي:" فإن رجعتم ٖتعالى:}فَإِْن تُْبتُْم فَُهَو َخ
 .(ٙ)الحك وتركتم شرككم فهو خٌر لكم"

ِ{ ]التوبة :   ٌُْر ُمْعِجِزي َّللاَّ ٌْتُْم فَاْعلَُموا أَنَّكُْم َؼ [، أي:" وإن أعرضتم ٖلوله تعالى:}َوإِْن تََولَّ
 .(2)أبٌتم الدخول فً دٌن هللا فاعلموا أنكم لن تُْفِلتوا من عذاب هللا"عن لَبول الحك و

ِر الَِّذٌَن َكَفُروا بِعَذَاٍب أَِلٌٍم{ ]التوبة :    -أٌها الرسول-[، أي:" وأنذر ٖلوله تعالى:}َوبَّشِ
 .(1)هإالء المعرضٌن عن اإلسبلم عذاب هللا الموجع"

 المرآن
ٌِْهْم }إاِل  ال ِذٌَن َعاَهْدتُْم  وا إِلَ ٌْكُْم أََحًدا فَؤَتِمُّ ٌْئًا َولَْم ٌَُظاِهُروا َعلَ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ثُم  لَْم ٌَْنمُُصوكُْم َش

َ ٌُِحبُّ اْلُمت ِمٌَن ) ِتِهْم إِن  ّللا   [ٗ({ ]التوبة : َٗعْهَدهُْم إِلَى ُمد 

 التفسٌر:
فً عهد محدد بمدة، ولم ٌخونوا العهد،  وٌُستثنى من الحكم السابك المشركون الذٌن دخلوا معكم

ولم ٌعاونوا علٌكم أحدا من األعداء، فؤكملوا لهم عهدهم إلى نهاٌته المحدودة. إن هللا ٌحب 
 المتمٌن الذٌن أدَّوا ما أمروا به، واتموا الشرن والخٌانة، وؼٌر ذلن من المعاصً.

[، أي:" وٌُستثنى من الحكم ِٗكٌَن{ ]التوبة : لوله تعالى:}إِالَّ الَِّذٌَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشرِ  
 .(5)السابك المشركون الذٌن دخلوا معكم فً عهد محدد بمدة"

عن ابن إسحاق: "}إال الذٌن عاهدتم من المشركٌن{، أي: العهد الخاص إلى األجل  
 .(ٓٔ)المسمى }ثم لم ٌنمصوكم شٌبا{، اآلٌة"

ٌْبًا{ ]التوبة : لوله تعالى:}ثُمَّ لَْم ٌَْنمُُصوكُْم   [، أي:" ولم ٌنمصوا من شروط المٌثاق َٗش
 .(ٔٔ)شٌبا"
 .(ٕٔ)، بالضاد معجمة، أى: لم ٌنمضوا عهدكم«لم ٌنمضوكم»ولرئ:  

                                                             
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 . وانظر: الخبر التالً.5ٖٖ/ٕحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٗٔ(:صٙ٘ٗٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٗٔ(:ص1ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٖٔ/ٗٔ(:ص2ٕٗٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
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ٌْكُْم أََحًدا{ ]التوبة :   [، أي:" لم ٌعٌنوا علٌكم أحداً من ٗلوله تعالى:}َولَْم ٌَُظاِهُروا َعلَ
 .(ٔ)أعدابكم"
تِِهْم{ ]التوبة : لوله   ٌِْهْم َعْهَدهُْم إِلَى ُمدَّ وا إِلَ [، أي:" فؤكملوا لهم عهدهم إلى ٗتعالى:}فَؤَتِمُّ

 .(ٕ)نهاٌته المحدودة"
-لال الزمخشري:"أي: فؤدوه إلٌهم تاما كامبل...واالستثناء بمعنى االستدران، وكؤنه لٌل  

موا علٌهم عهدهم، وال تجروهم مجراهم، : ولكن الذٌن لم ٌنكثوا فؤت-بعد أن أمروا فً الناكثٌن
 .(ٖ)وال تجعلوا الوفى كالؽادر"

 .(ٗ)عن السدي: "}فؤتموا إلٌهم عهدهم إلى مدتهم{، ٌمول: إلى أجلهم" 
عن لتادة لوله: "}إال الذٌن عاهدتم من المشركٌن ثم لم ٌنمصوكم شٌبا ولم ٌظاهروا  

عاهدهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زمن الحدٌبٌة، وكان علٌكم أحدا{ ، اآلٌة، لال: هم مشركو لرٌش، الذٌن 
بمً من مدتهم أربعة أشهر بعد ٌوم النحر. فؤمر هللا نبٌه أن ٌوفً لهم بعهدهم إلى مدتهم، ومن ال 
عهد له إلى انسبلخ المحرم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأمره بمتالهم حتى ٌشهدوا أن ال إله 

 .(٘)ل هللا، وأن ال ٌمبل منهم إال ذلن"إال هللا، وأن محمًدا رسو
عن ابن عباس لال: "مدة من كان له عهد من المشركٌن لبل أن تنزل "براءة" أربعة  

أشهر، من ٌوم أذن ببراءة إلى عشر من شهر ربٌع اآلخر، وذلن أربعة أشهر. فإن نمَض 
ا فبل عهد لهم. وإن وفْوا بعهدهم الذي  بٌنهم وبٌن رسول هللا المشركون عهدهم، وظاهروا عدوًّ
ي إلٌهم عهدهم وٌفً به" ا، فمد أمر أن ٌإّدِ ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٌظاهروا علٌه عدوًّ
(ٙ). 

َ ٌُِحبُّ اْلُمتَِّمٌَن{ ]التوبة :   [، أي:" إن هللا ٌحب المتمٌن الذٌن أدَّوا ما ٗلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(2)من المعاصً"أمروا به، واتموا الشرن والخٌانة، وؼٌر ذلن 

 .(1)لال الطبري:" ٌمول: إن هللا ٌحب من اتماه بطاعته، بؤداء فرابضه واجتناب معاصٌه" 

 .(1)معاصٌه"
لال الزمخشري:" ٌعنى: أن لضٌة التموى أن ال ٌسوى بٌن المبٌلٌن فاتموا هللا فً ذلن لم  

م عدوا، كما ٌنمصوكم شٌبا لم ٌمتلوا منكم أحدا ولم ٌضروكم لط ولم ٌظاهروا ولم ٌعاونوا علٌك
عدت بنو بكر على خزاعة عٌبة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وظاهرتهم لرٌش بالسبلح حتى وفد عمرو بن 

 سالم الخزاعً على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤنشد:
 الهم إنى ناشد دمحما                 حلؾ أبٌنا وأبٌن األتلدا

 ا ذمامن المإكداإن لرٌشا أخلفون الموعدا        ونمضو
 هم بٌتونا بالحطٌم هجدا          ولتلونا ركعا وسجدا

 .(ٔ)"(5)«ال نصرت إن لم أنصركم»فمال علٌه الصبلة والسبلم: 

                                                             
 .1٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٗٔ(:ص2ٔٗٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٖٔ/ٗٔ(:ص2ٗٗٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
"دالبل ،  فً ؼزوة مإتة من طرٌك ابن إسحاق، والبٌهمً فً 5ٖ٘-5ٖٗ/ٕرواه ابن هشام فً سٌرته:ص(5)

النبوة" فً" باب فتح مكة" عن الحاكم بسنده إلى ابن إسحاق، حدثنً الزهري عن عروة بن الزبٌر عن مروان 
بن الحكم والمسور بن مخرمة لاال:" كان فً صلح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ٌوم الحدٌبٌة بٌنه وبٌن لرٌش أنه من شاء 

خل فً عمد لرٌش وعهدهم دخل فدخلت خزاعة فً عمد دمحم صلى أعٌد فً عمد دمحم وعهده دخل ومن شاء أن ٌد
هللا علٌه وسلم  ودخلت بنو بكر فً عمد لرٌش فمكثوا فً الهدنة نحو السبعة أو الثمانٌة عشر شهرا ثم إن بنً 

ء ٌمال له الوتٌر بكر الذٌن دخلوا فً عمد لرٌش وثبوا على خزاعة الذٌن دخلوا فً عمد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لٌبل بما
لرٌب من مكة ولالت لرٌش هذا لٌل وما ٌعلم بنا دمحم وال ٌرانا أحد فؤعانوا بنً بكر بالكراع والسبلح ولابلوا 
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 :[ٗ-ٖفوابد اآلٌتٌن:]
 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا تعالى بريء من المشركٌن ورسولُهُ ، فإن البراءة من المشركٌن والكافرٌن -ٔ
 بالمعاهدات ذات اآلجال إلى أجلها إال أن ٌنمضها المعاهدون.وجوب الوفاء  -ٕ

                                                                                                                                                                               

خزاعة معهم للضؽن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وركب عمر بن سالم الخزاعً إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عند ذلن ٌخبره 
 دم علٌه أنشدهالخبر فلما ل

 )اللهم إنً ناشدا دمحما ... حلؾ أبٌنا وأبٌه األتلدا(
 )أن لرٌشا أخلفون الموعدا ... ونمضوا مٌثالن المإكدا(
 )فهم أذل وألل عددا ... لد جعلوا لً بكداء مرصدا(
 )هم بٌتونا بالوتٌر هجدا ... فمتلونا ركعا وسجدا(
نصرت ٌا عمرو بن »اد هللا ٌؤتوا مددا( فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  )فانصرنا رسول هللا نصرا عتدا ... وادعوا عب

 مختصر.«". سالم
 .ٙٔ/ٗ(:ص5ٕٕٙ،  والصؽرى)5ٖٓ/5(:ص11٘5ٔورواه البٌهمً اٌضا فً السنن الكبرى)
، ثنا سعٌد بن عبد 2ٙٔ/ٕ(:ص5ٙ1،  والصؽٌر)ٖٖٗ/ٖٕ(:صٕ٘ٓٔورواه الطبرانً فً معجمه الكبٌر)

ي حدثنا ٌحٌى بن سلٌمان بن نضلة المدٌنً ثنا عمً دمحم بن نضلة عن جعفر ابن دمحم عن أبٌه عن الرحمن التستر
جدة علً بن الحسٌن حدثتنً مٌمونة بنت الحارث لالت:" كان بٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وبٌن لرٌش ...". فذكر المصة 

 والشعر بزٌادة ونمص.
،  فً المؽازي فً باب فتح مكة عن عروة مرسبل فذكر 51ٖ/2(:ص5ٖٓٓٙورواه ابن أبً شٌبة فً مصنفه)

 المصة والشعر.
 ، عن عكرمة مرسبل فذكر المصة والشعر.٘ٓٗ/ٔ(:ص2٘ٙورواه ابن زنجوٌه فً كتاب األموال )

ورواه الوالدي فً كتاب المؽازي مطوال فذكر المصة والشعر مرسبل عن جماعة كثٌرة ثم لال: وحدثنً عبد 
عفر عن عمران بن أبً أنس عن ابن عباس، لال: "لام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وهو ٌجر طرؾ ردابه الحمٌد بن ج
 «. ٌا عمرو ال نصرت إن لم أنصر بنً كعب مما أنصر منه نفسً»وٌمول: 

 (، من حدٌث مجاهد عن ابن عمر بمعناه.55ٙ٘اإلحسان/ رلم )ورواه ابن حبان فً "صحٌحه" 
: أترٌد لرٌشا؟ لال: -ملسو هيلع هللا ىلص  -عمبة فً "المؽازي"، وفٌها: أن أبا بكر الصدٌك لال لرسول هللا وذكرها موسى بن 

 "نعم"، لال: ألٌس بٌنن وبٌنهم مدة؟ لال: "ألم ٌبلؽن ما صنعوا ببنً كعب؟ ".
 [.2٘-2٘/ٕالحدٌث الخامس:ص -( ٕ٘٘]وانظر: تخرٌج احادٌث الكشاؾ )

 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 إن لرٌشا أخلفون الموعدا ... وتمضوا ذمامن المإكدا لال المحمك:"

 وزعموا أن لست تنجً أحدا ... وهم أذل وألل عددا
 هم بٌتونا فً الحطٌم هجدا ... ولتلونا ركعا وسجدا

 فانصر هدان هللا نصرا اعتدا ... وادع عباد هللا ٌؤتوا مددا
 ٌجرى مزٌدافٌهم رسول هللا لد تجردا ... فً فٌلك كالبحر 

 أبٌض مثل الشمس ٌسمو صعدا ... إن شٌم خطب وجهه تربدا
لعمرو بن سبلم الخزاعً. لما خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من مكة أعانت لرٌش بنى بكر على حرب بنى خزاعة، ففزع 

 .«ال نصرت إن لم أنصركم»عمرو إلٌه بالمدٌنة وأنشده ذلن، فمال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: 
أصله اللهم، خفؾ وأظهر فً ممام اإلضمار للداللة على التعظٌم والتهٌٌج لما أراده. والحلؾ: العهد. « الهم»و  

واألتلد: األلدم. والتفت إلى الخطاب لبلستعطاؾ. وجعله كاألب لهم لمراعاته مصالحهم. وعطؾ بثمة للترتٌب 
عهد. ولٌل: مع ذمة بمعنى العهد أٌضا. وروى ال« الذمام»فً االخبار ونزع إلٌه كناٌة عن نمض العهد. و 

 « .مٌثالن»
وأذل، وألل، بمعنى أذالء للٌلون، فلٌس مفٌدا للزٌادة. وٌجوز أنه على بابه بالنظر لزعمهم، أى: أذل وألل مما 

« باألتٌر»معروؾ، كانوا فً الجاهلٌة ٌحلفون فٌه فٌحطم الكاذب. وٌروى « الحطٌم»زعموا فٌن وفً لومن. و 
جمع هاجد، وهو المتٌمظ « الهجد»تٌر: الطرٌك، وواحدة وتٌرة. وهو هنا اسم ماء لخزاعة بؤسفل مكة. و واأل

 الحاضر، ٌمال: عنده تعتٌدا، وأعتده إعتادا: هٌؤه وأحضره، فهو عتٌد وأعتد.« العتٌد»من النوم العبادة. و 
ل أعده إعدادا فؤبدلت الدال تاء، و وفٌه جعل اسم التفضٌل بمعنى المفعول، فلعله من عند إذا حضر. واألص

الزٌادة: أى ٌؤتوا زٌادة لنا تعٌننا على أعدابنا. وفً االضافة « المدد»جملة اعتراضٌة دعابٌة. و « هدان هللا»
« المزٌد»الجٌش المزدحم المتكاثؾ. كالبحر فً الكثرة وسرعة السٌر. و « الفٌلك»إلى هللا تهٌٌج لهم. و 

أى ربً. وروى « إن شٌم»أى صعودا. « صعدا»ٌعلو « ٌسمو»لسٌر والؽلٌان. المخرج للرؼوة من شدة ا
أى تؽٌر وصار مؽٌرا كلون الرماد. والؽضب عند نزول المكروه أمارة الشجاعة. « ترٌد»بالمهملة: أى أحك، 

 وهذا كان سبب فتح مكة".
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 فضل التموى وأهلها وهو اتماء سخط هللا بفعل المحبوب له تعالى وترن المكروه. -ٖ
 المرآن

ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم َوُخذُوهُْم َواْحُصُروهُْم  َواْلعُُدوا }فَِإذَا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح
َ َغفُوٌر رَ  َكاةَ َفَخلُّوا َسبٌِلَُهْم إِن  ّللا  اَلةَ َوآتَُوا الز  ({ ِ٘حٌٌم )لَُهْم كُل  َمْرَصٍد فَِإْن تَابُوا َوأَلَاُموا الص 

 [٘]التوبة : 
 التفسٌر:

نتم فٌها المشركٌن، فؤعلنوا الحرب على أعداء هللا حٌ ث فإذا انمضت األشهر األربعة التً أمَّ
كانوا، والصدوهم بالحصار فً معاللهم، وترصدوا لهم فً طرلهم، فإن رجعوا عن كفرهم 
ودخلوا اإلسبلم والتزموا شرابعه من إلام الصبلة وإخراج الزكاة، فاتركوهم، فمد أصبحوا 

 إخوانكم فً اإلسبلم، إن هللا ؼفور لمن تاب وأناب، رحٌم بهم.
[، أي:" فإذا انمضت األشهر األربعة ُ٘هُر اْلُحُرُم{ ]التوبة : لوله تعالى:}فَإِذَا اْنَسلََخ اأْلَشْ  

نتم فٌها المشركٌن" التً أمَّ
(ٔ). 

لال الطبري:ٌعنً:" فإذا انمضى ومضى وخرج، ٌمال منه: سلخنا شهر كذا نسلَخه َسْلًخا  
وسُلُوًخا، بمعنى: خرجنا منه. ومنه لولهم: "شاة مسلوخة"، بمعنى: المنزوعة من جلدها، 

 .(ٕ)لمخرجة منه، وٌعنً بـ "األشهر الحرم"، ذا المعدة، وذا الحجة، والمحرم"ا
 .(ٖ)خروج الشًء مما البسه من سلخ الشاة"« االنسبلخ»لال البٌضاوي:" وأصل  
 فً األشهر الحرم لوالن :و

أحدهما : أنها رجب وذو العمدة وذو الحجة والمحرم ، ثبلثة سرد وواحد فرد ، وهذا رأي 
 .(ٗ)الجمهور

والثانً : أنها األربعة األشهر التً جعلها هللا تعالى أن ٌسٌحوا فٌها آمنٌن وهً عشرون من ذي 

 .(ٙ)، والسدي(٘)الحجة والمحرم وصفر وشهر ربٌع عشر من شهر ربٌع اآلخر ، لاله الحسن
عن مجاهد وعمرو بن شعٌب فً لوله: "}فإذا انسلخ األشهر الحرم{، أنها األربعة التً  
 .(2): }فسٌحوا فً األرض{ ، لال: هً "الُحرم"، من أجل أنهم أومنوا فٌها حتى ٌسٌحوها"لال هللا
ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم{ ]التوبة :   [، أي:" فؤعلنوا الحرب على ٘لوله تعالى:}فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح

 .(1)أعداء هللا حٌث كانوا"
ٌُْث َوَجدتُُّموهُمْ وفً لوله تعالى:}فَاْلتُلُواْ اْلُمْشِرِكٌَن   :(5)لوالن [،٘{ ]التوبة : َح

 أحدهما : فً حل أو حرم .
والثانً : فً األشهر الحرم وفً ؼٌرها . والمتل وإن كان بلفظ األمر فهو على وجه التخٌٌر 

 لوروده بعد حظر اعتباراً باألصلح .
ر الحرم فً ٌمول: فالتلوهم  حٌث لمٌتموهم من األرض، فً الحرم، وؼٌ لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"األشهر الحرم وؼٌر األشهر الحرم
 .(ٔٔ)[، أي:"وأسروهم"٘لوله تعالى:}َوُخذُوهُْم{ ]التوبة :  
 .(ٔ)لال مماتل والطبري:" ٌعنً: وأسروهم" 

                                                             
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٔ/ٖوي:تفسٌر البٌضا (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٙٔ/ٗٔ(:ص22ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٖٔ/ٗٔ(:ص21ٗٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖٗٔ/ٗٔتفسٌر الطبري (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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 .(ٕ)لال ابن لتٌبة:" أي: أسروهم. واألسٌر: أخٌذ" 
 :(ٖ)[، وجهان٘لوله تعالى:}َوُخذُوهُْم{ ]التوبة : وفً 
 على التمدٌم والتؤخٌر ، وتمدٌره فخذوا المشركٌن حٌث وجدتموهم والتلوهم .أحدهما : 

والثانً : أنه على سٌاله من ؼٌر تمدٌم وال تؤخٌر ، وتمدٌره : فالتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم 
 وخذوهم .
 .(ٗ)[، أي:" والصدوهم بالحصار فً معاللهم"٘لوله تعالى:}َواْحُصُروهُْم{ ]التوبة :  
 .(٘)مماتل:" ٌعنً: والتمسوهم"لال  
 .(ٙ)لال ابن لتٌبة:أي:" احبسوهم. والحصر: الحبس" 
 .(2)ٌمول: وامنعوهم من التصرؾ فً ببلد اإلسبلم ودخول مكة" لال الطبري:" 
ٌِّموا علٌهم  لال ابن زٌد:"  ال تتركوهم ٌضربون فً الببلد، وال ٌخرجوا لتجارة، َض
 .(1)بعدها"
 :(5)[، وجهان٘تعالى:}َواْحُصُروهُْم{ ]التوبة : لوله وفً  

 أحدهما : أنه استرلالهم .
 والثانً : أنه الفداء بمال أو شراء .

 . (ٓٔ)[، أي:" وترصدوا لهم فً طرلهم"٘لوله تعالى:}َواْلعُُدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد{ ]التوبة :  
 .(ٔٔ)لال مماتل:" ٌمول: وأرصدوهم بكل طرٌك وهم كفار" 
 .(ٕٔ)ٌمول: والعدوا لهم بالطلب لمتلهم أو أسرهم  كل طرٌك ومرَلب" لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)لال ابن لتٌبة:" }كل مرصد{ أي: كل طرٌك ٌرصدونكم به" 
 :(ٗٔ)[، وجهان٘لوله تعالى:}َواْلعُُدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد{ ]التوبة : وفً  

 وا ، والطلب إذا بعدوا .أحدهما : أن ٌطلبوا فً كل مكان فٌكون المتل إذا وجد

والثانً : أن ٌفعل بهم كل ما أرصده هللا تعالى لهم فٌما حكم به تعالى علٌهم من لتل أو استرلاق 
 أو مفاداة أو مّنٍ لٌعتبر فٌها فعل األَصلح منها .

َكاةَ فََخلُّوا   بَلةَ َوآتَُوا الزَّ [، أي:" فإن َ٘سبٌِلَُهْم{ ]التوبة : لوله تعالى:}فَإِْن تَابُوا َوأَلَاُموا الصَّ
رجعوا عن كفرهم ودخلوا اإلسبلم والتزموا شرابعه من إلام الصبلة وإخراج الزكاة، فاتركوهم، 

 .(٘ٔ)فمد أصبحوا إخوانكم فً اإلسبلم"
 .(ٙٔ)}فَإِن تَابُواْ{، أي: أسلموا ، ألن التوبة من الكفر تكون باإلسبلم" لال الماوردي:" 
 ٌمول: فإن رجعوا عما نهاهم علٌه من الشرن باهلل وجحود نبوة نبٌه دمحم لال الطبري:" 

 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص،  إلى توحٌد هللا وإخبلص العبادة له دون اآللهة واألنداد، واإللرار بنبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"

                                                                                                                                                                               
 .ٖٗٔ/ٗٔ، تفسٌر الطبري:2٘ٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٖٔؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2٘ٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٖٔؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٔ/ٗٔ(:ص25ٗٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖٔؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .ٖٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٔٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٙٔ)
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بَلةَ{]التوبة : وفً لوله تعالى:}   [، وجهان:َ٘وأَلَاُموا الصَّ
، ألنه ال ٌمتل تارن الصبلة إذا (ٕ)أي اعترفوا بإلامتها ، وهو ممتضى لول أبً حنٌفة أحدهما :

 اعترؾ بها .
، ألنهما ٌمتبلن تارن الصبلة (ٖ)الثانً : أنه أراد فعل الصبلة ، وهو ممتضى لول مالن والشافعً

 وإن اعترؾ به.
َكاةَ{، ٌعنً: اعترفوا بها على   ً ، ألن تارن لال الماوردي:"}َوَءاتُوا الزَّ الوجهٌن معا

 .(ٗ)الزكاة ال ٌمتل مع االعتراؾ بها وتإخذ من ماله جبراً ، وهذا إجماع"
ٌمول: خلوا سبٌل من أمركم هللا أن تخلوا سبٌله، فإنما الناس ثبلثة: َرْهط  لال لتادة:" 

ى مسلم علٌه الزكاة، ومشرن علٌه الجزٌة، وصاحب حرب ٌؤمن بتجارته فً المسلمٌن إذا أعط
عُشُور ماله"
(٘). 
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]التوبة :   [، أي:" إن هللا ؼفور لمن تاب وأناب، رحٌم ٘لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٙ)بهم"

 .(2)لال مماتل:" }ؼفور{ للذنوب ما كان فً الشرن }رحٌم{،بهم فى اإلسبلم" 
ثم أمر بالعفو }فإن تابوا وألاموا الصبلة وآتوا الزكاة فخلوا سبٌلهم إن هللا  لال ابن زٌد:" 

 .(1)ؼفور رحٌم{"
عن أنس لال، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: من فارق الدنٌا على اإلخبلص هلل وحده، وعبادته ال  

جاءت به الرسل ٌشرن له شٌبًا، فارلها وهللا عنه راٍض، لال: ولال أنس: هو دٌن هللا الذي 
وبلؽوه عن ربهم، لبل َهْرج األحادٌث، واختبلؾ األهواء. وتصدٌك ذلن فً كتاب هللا فً آخر 
ما أنزل هللا، لال هللا: }فإن تابوا وألاموا الصبلة وآتوا الزكاة فخلوا سبٌلهم{، لال: توبتهم، خلع 

ة أخرى: }فَإِْن تَابُوا َوأَلَاُموا األوثان، وعبادة ربهم، وإلام الصبلة، وإٌتاء الزكاة، ثم لال فً آٌ

ٌِن{ ]سورة التوبة:  َكاةَ فَإِْخَوانُكُْم فًِ الّدِ  .(5)["ٔٔالصَّبلةَ َوآتَُوا الزَّ
ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم{  وفً حكم لوله تعالى:  }فَإِذَا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح
 ل:[، ثبلثة ألوا٘]التوبة : 

ا فَِداء{ ]دمحم :  أحدها: أن حكم األسارى كان وجوب لتلهم ثم نسخ بموله: ا َمنًّا بَْعُد َوإِمَّ [. ٗ}فَإِمَّ
 .(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)، وعطاء(ٓٔ)لاله الحسن

 . (ٗٔ)لال ابن الجوزي:"وهذا ٌرده لوله: }وخذوهم{"

                                                                                                                                                                               
 .ٖ٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٗٔ(:ص2ٙٗٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2٘ٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٖٔ/ٗٔ(:ص25ٗٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٗٔ(:ص2٘ٗٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٗٙٗ/ٕنه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن:حكاه ع (ٓٔ)
، ودمحم مكً بن أبً ٗٙٔ، والنحاس فً الناسخ والمنسوخ:ٗٙٗ/ٕحكاه عنه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن: (ٔٔ)

 .2ٕٙطالب فً اإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه:
 مكً بن أبً ، ودمحمٗٙٔ، والنحاس فً الناسخ والمنسوخ:ٗٙٗ/ٕحكاه عنه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن: (ٕٔ)

 .2ٕٙطالب فً اإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه:
، ودمحم مكً بن أبً طالب فً اإلٌضاح لناسخ المرآن ٗٙٔحكاه عنه النحاس فً الناسخ والمنسوخ: (ٖٔ)

 .2ٕٙومنسوخه:
 .٘ٙٗ/ٕالناسخ والمنسوخ: (ٗٔ)
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لتلهم صبرا، وإنما ٌجوز المن أو  والثانً: بالعكس فإنه كان الحكم فً األسارى، أنه ال ٌجوز
ا فَِداًء{ ]دمحم :  ا َمنًّا بَْعُد َوإِمَّ [، ثم نسخ ذلن بموله }فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌن{ ]التوبة : ٗالفداء، بموله: }فَإِمَّ

 .(ٕ)، ولتادة(ٔ)[. لاله مجاهد٘
ا َمنًّا }ولد  حكى مكً بن أبً طالب، عن لتادة "أن هذه اآلٌة محكمة ناسخة لموله:   فَإِمَّ

ا فَِداًء{ ]دمحم :   .(ٖ)"[ٗبَْعُد َوإِمَّ
والثالث: أن اآلٌتٌن محكمتان، ألن لوله }فالتلوا المشركٌن{ أمر بالمتل ولوله: }وخذوهم{ أي: 
ابسروهم، فإذا حصل األسٌر فً ٌد اإلمام فهو مخٌر إن شاء من علٌه وإن شاء فاداه، وإن شاء 

، وعلٌه اإلمام (ٗ)المصلحة للمسلمٌن. فعلى هذا لول جابر بن زٌد لتله صبرا، أي: ذلن رأي فٌه
 .(ٙ)، وعامة الفمهاء(٘)أحمد

لال ابن الجوزي:"ولد ذكر بعض من ال فهم له من ناللً التفسٌر أن هذه اآلٌة وهً آٌة 
السٌؾ نسخت من المرآن مابة وأربعا وعشرٌن آٌة ثم صار آخرها ناسخا ألولها، وهو لوله: 

َكاةَ فََخلُّوا َسبٌِلَُهْم{ ]التوبة : }فَإِْن  بَلةَ َوآتَُوا الزَّ . وهذا سوء فهم. ألن (2)[٘تَابُوا َوأَلَاُموا الصَّ
المعنى: التلوهم وأسروهم إال أن ٌتوبوا من شركهم، وٌمروا بالصبلة والزكاة فخلوا سبٌلهم وال 

 .(1)تمتلوهم"
 الفوابد:
 المعاهدون.وجوب الوفاء بالعهود ما لم ٌنمضها  -ٔ
 إلام الصبلة شرط فً صحة اإلٌمان. -ٕ
; وما تضمناه من «الرحٌم»، و«الؽفور»: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومن الفوابد -ٖ

 .صفة، وفعل
الذي لم ٌزل ٌؽفر الذنوب وٌتوب عل كل من ٌتوب ففً هو: "  :«الؽفور»فـ -

خطاٌا ثم لمٌتنً ال الحدٌث: "إن هللا ٌمول ٌابن آدم إنن لو أتٌتنً بمراب األرض 

ولال تعالى: }إِنَّ َربََّن َواِسُع اْلَمْؽِفَرِة{  .(5)تشرن بً شٌباً ألتٌتن بمرابها مؽفرة"

 .[ٕٖ]النجم:

                                                             
 .ٗٙٗ/ٕ، ونواسخ المرآن:55ٖ/ٖذكره ابن الجوزي عنه فً زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٗٙٗ/ٕ، ونواسخ المرآن:55ٖ/ٖذكره ابن الجوزي عنه فً زاد المسٌر: (ٕ)
ثم لال: نمبل عن ابن زٌد: "اآلٌتان محكمتان ؼٌر منسوختٌن، ومعنى آٌة براءة أنه ، 2ٖٙانظر: اإلسٌضاح: (ٖ)

 .تعالى ذكره أمر بمتل المشركٌن حٌث وجدوا، ثم لال: }وخذوهم{ ٌعنً: أساري المتل أو المن أو الفداء"
 .55ٖ/ٖ، وزاد المسٌر:٘ٙٗ/ٕحكاه عنه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن:  (ٗ)
 .55ٖ/ٖانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .٘ٙٗ/ٕانظر: الناسخ والمنسوخ: (ٙ)
( وٌذكر السٌوطً فً الدر ٔ٘، وهبة هللا فً ناسخه )ٖٓٗوهذا المول ذكره ابن حزم فً ناسخه ص: (2)

اآلٌة نسخ واستثنً من الجزء األول". وعزا هذا المول إلى أبً داود فً : "أن الجزء األخٌر من ٖٕٔ/ ٕالمنثور
( مثل هذا المول عن ابن حبٌب، ثم رد علٌه بموله: "ال ٌجوز 5ٕٙناسخه: وأورد مكً بن أبً طالب فً ناسخه )

م لموم بؤنهم فً هذا نسخ، ألنها أحكام األصناؾ من الكفار، حكم هللا على لوم بالمتل إذا ألاموا على كفرهم، وحك
إذا آمنوا وتابوا أن ال ٌعرض لهم، وأخبرنا بالرحمة والمؽفرة لهم، وحكم لمن استجار بالنبً علٌه السبلم وأتاه، 
أن ٌجٌره وٌبلؽه إلى موضع ٌؤمن فٌه، فبل استثناء فً هذا إذ ال حرؾ فٌه لبلستثناء وال نسخ فٌه إنما كل آٌة فً 

ر، فذكر النسخ فً هذا وهم وؼلط ظاهر وعلٌنا أن نتبٌن الحك حكم منفرد، وفً صنؾ ؼٌر الصنؾ اآلخ
 .والصواب"

 .٘ٙٗ/ٕالناسخ والمنسوخ: (1)
 فً باب الدعوات كتاب( 1ٗ٘/ ٘) سننه فً والترمذي بنحوه،( 2ٗٔ/ ٘) المسند فً أحمد اإلمام أخرجه(5)

 كتاب( ٖٕٓ/ ٕ) والدارمً العمل، فضل باب اآلداب كتاب( ٕ٘٘ٔ/ ٕ) ماجه وابن واالستؽفار، التوبة فضل
 الوجه، هذا من إال النعرفه ؼرٌب حدٌث هذا الترمذي ولال أنس، عن هللا إلى العبد تمرب إذا باب الرلاق
 .(ٕٓٓ/ ٔ) الصحٌحة السلسلة: انظر. طرله بمجموع األلبانً الشٌخ وصححه
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ولد فتح هللا األسباب لنٌل مؽفرته بالتوبة، واالستؽفار، واإلٌمان، والعمل 

، وحسن الصالح، واإلحسان إلى عباد هللا، والعفو عنهم، ولوة الطمع فً فضل هللا

 .(ٔ)الظن باهلل، وؼٌر ذلن مما جعله هللا ممرباً لمؽفرته"

هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة :«الؽفور»لال الخطابً:"

 .(ٕ)فً الكثرة

  .(ٖ) "ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء" :أي:«الرحٌم»و -

 المرآن
ِ ثُم  أَْبِلْغهُ َمؤَْمنَهُ ذَِلَن بِؤَن ُهْم لَْوٌم اَل }َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن  ٌَْسَمَع َكاَلَم ّللا  اْستََجاَرَن فَؤَِجْرهُ َحت ى 

 [ٙ({ ]التوبة : ٌَْٙعلَُموَن )
 التفسٌر:

أٌها -وإذا طلب أحد من المشركٌن الذٌن استبٌحت دماإهم وأموالهم الدخول فً جوارن 
جبه إلى طلبه حتى ٌسمع المرآن الكرٌم وٌطَّلع على هداٌته، ثم ورؼب فً األمان، فؤ -الرسول

أَِعْده من حٌث أتى آمنًا; وذلن إللامة الحجة علٌه; ذلن بسبب أن الكفار لوم جاهلون بحمابك 
 اإلسبلم، فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم.

[، أي:" وإذا طلب أحد من ٙة : لوله تعالى:}َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن اْستََجاَرَن{ ]التوب 
ورؼب فً  -أٌها الرسول-المشركٌن الذٌن استبٌحت دماإهم وأموالهم الدخول فً جوارن 

 .(ٗ)األمان"
 .(٘)لال ابن إسحاق:" أي: من هإالء الذٌن أمرتن بمتالهم" 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه: وإن استؤمنن، ٌا دمحم، من المشركٌن، الذٌن  
بمتالهم ولتلهم بعد انسبلخ األشهر الحرم، أحٌد لٌسمع كبلم هللا منن ، وهو المرآن الذي  أمرتن

 .(ٙ)أنزله هللا علٌه"
ِ{ ]التوبة :   [، أي:" فؤجبه إلى طلبه حتى ٌسمع ٙلوله تعالى:}فَؤَِجْرهُ َحتَّى ٌَْسَمَع َكبَلَم َّللاَّ

 .(2)المرآن الكرٌم وٌطَّلع على هداٌته"
 .(1)ٌمول: فؤّمنه حتى ٌسمع كبلم هللا وتتلوه علٌه " لال الطبري:" 
 وفً كبلم هللا وجهان: 

أحدهما : أنه عنً سورة براءة خاصة لٌعلم ما فٌها من حكم الممٌم على العهد . وحكم النالض له 
 .(5)والسٌرة فً المشركٌن والفرق بٌنهم وبٌن المنافمٌن. ذكره الماوردي

، (ٓٔ)لٌهتدي به من ضبلله وٌرجع به عن كفره. وهذا لول مجاهدالثانً : ٌعنً المرآن كله ، 
 .(ٔٔ)والسدي
 .(ٕٔ)[، أي:" ثم أَِعْده من حٌث أتى آمنًا"ٙلوله تعالى:}ثُمَّ أَْبِلْؽهُ َمؤَْمنَهُ{ ]التوبة :  

                                                             

 .5ٕٔ، وانظر: أسماء هللا الحسنى:2ٗ ،2ٖ، السعدي:المبٌن الواضح الحك(ٔ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٕ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٖ)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٗٔ(:ص1ٔٗٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٖٔ/ٗٔ(:ص1ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٖٔ/ٗٔ(:ص1ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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ه بعد سماعه كبلم هللا إن هو أبًَ أن ٌسلم، ولم ٌتعظ لما   لال الطبري:" ٌمول: ثم ُردَّ
ن كبلم هللا فٌإمن،  إلى حٌث ٌؤمن منن وممن فً طاعتن، حتى ٌلحك بداره ولومه تلوته علٌه م
 .(ٔ)من المشركٌن"
 .(ٕ)لال البٌضاوي:أي:" موضع أمنه إن لم ٌسلم" 
[، أي:" ذلن بسبب أن الكفار لوم ٙلوله تعالى:}ذَِلَن بِؤَنَُّهْم لَْوٌم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]التوبة :  

 .(ٖ)فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم"جاهلون بحمابك اإلسبلم، 
ن   لال الطبري:" ٌمول: تفعل ذلن بهم، من إعطابن إٌاهم األمان لٌسمعوا المرآن، ورّدِ

إٌاهم إذا أبوا اإلسبلم إلى مؤمنهم، من أجل أنهم لوم جهلة ال ٌفمهون عن هللا حجة، وال ٌعلمون 
 .(ٗ)ْزر واإلثم بتركهم اإلٌمان باهلل"ما لهم باإلٌمان باهلل لو آمنوا، وما علٌهم من الوِ 

لال الزمخشري:"}ذلن{ أى: ذلن األمر، ٌعنى: األمر باإلجارة فً لوله فؤجره. بسبب  
بؤنهم لوم جهلة ال ٌعلمون ما اإلسبلم وما حمٌمة ما تدعو إلٌه، فبل بد من إعطابهم األمان حتى 

 .(٘)ٌسمعوا وٌفهموا الحك"
أو األمر، }بؤنهم لوم ال ٌعلمون{ ما اإلٌمان وما حمٌمة ما  لال البٌضاوي:" }ذلن{ األمن 

 .(ٙ)تدعوهم إلٌه فبل بد من أمانهم رٌثما ٌسمعون وٌتدبرون "
 الفوابد:
 احترام الجوار، واإللرار به، وتؤمٌن السفراء والممثلٌن لدولة كافرة. -ٔ
لدٌن لبول طلب كل من طلب من الكافرٌن اإلذن له بدخول ببلد اإلسبلم لٌتعلم ا -ٕ

 اإلسبلمً.
المرآن كبلم هللا تعالى حما بحروفه ومعانٌه لموله }حتى ٌسمع كبلم هللا{ الذي ٌتلوه علٌه  -ٖ

 ملسو هيلع هللا ىلص.
 المرآن

ِ َوِعْنَد َرسُوِلِه إِال  ال ِذٌَن َعاَهْدتُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد  ٌَْف ٌَكُوُن ِلْلُمْشِرِكٌَن َعْهٌد ِعْنَد ّللا  اْلَحَراِم فََما }َك
َ ٌُِحبُّ اْلُمت ِمٌَن )  [5({ ]التوبة : 5اْستَمَاُموا لَكُْم فَاْستَِمٌُموا لَُهْم إِن  ّللا 

 التفسٌر:
ال ٌنبؽً أن ٌكون للمشركٌن عهد عند هللا وعند رسوله، إال الذٌن عاهدتم عند المسجد الحرام فً 

ؤلٌموا لهم على مثل ذلن. إن هللا ٌحب المتمٌن صلح )الحدٌبٌة( فما ألاموا على الوفاء بعهدكم ف
 الموفٌِّن بعهودهم.

ِ َوِعْنَد َرسُوِلِه إِالَّ الَِّذٌَن َعاَهْدتُْم ِعْندَ   ٌَْؾ ٌَُكوُن ِلْلُمْشِرِكٌَن َعْهٌد ِعْنَد َّللاَّ لوله تعالى:}َك
عند هللا وعند رسوله، إال  [، أي:" ال ٌنبؽً أن ٌكون للمشركٌن عهد2اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{ ]التوبة : 

 .(2)«"الحدٌبٌة»الذٌن عاهدتم عند المسجد الحرام فً صلح 
 [، ألوال:2وفً لوله تعالى:}إِالَّ الَِّذٌَن َعاَهْدتُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{ ]التوبة :  

أحدها : أنهم لوم من بنً بكر بن كنانة ، لاله ابن إٍسحاق
(1). 

ِبل وروي عن السدي:   .(5)"هم بنو جذٌمة بن الدُّ
                                                             

 .1ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .12ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .2ٕ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٗٔ/ٗٔ(:ص5ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
هكذا جاء هنا " بنو جذٌمة بن الدبل "، وفً رلم:  . لال المحمك:"ٔٗٔ/ٗٔ(:ص5ٓٗٙٔأخرجه الطبري) (5)

: " جذٌمة بكر كنانة ". وال أعلم فً " الدبل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة "، " جذٌمة " فإن " جذٌمة 5ٔٗٙٔ
 كنانة " إنما هم: " بنو جذٌمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة "، أبناء عمومة " الدبل "، و " بكر بن عبد مناة ".
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 .(ٔ)دمحم بن عباد بن جعفر:" هم جذٌمة بكر كنانة"وروي عن  
 .(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، ولتادة(ٕ)والثانً : أنهم لرٌش ، وهو لول ابن عباس

 .(٘)والثالث : خزاعة ، لاله مجاهد
 .(ٙ)والرابع : بنو ضمرة ، لاله الكلبً

وأولى هذه األلوال بالصواب عندي، لوُل من لال: هم بعُض بنً بكر من  لال الطبري:" 
كنانة، ممن كان ألام على عهده، ولم ٌكن دخل فً نمض ما كان بٌن رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم وبٌن لرٌش ٌوم الحدٌبٌة من العهد مع لرٌش، حٌن نمضوه بمعونتهم حلفاَءهم من بنً 

 ملسو هيلع هللا ىلص من خزاعة، وإنما للُت: هذا المول أولى األلوال فً ذلن الدُّبِل، على حلفاء رسول هللا
بالصواب، ألن هللا أمر نبٌه والمإمنٌن بإتمام العهد لمن كانوا عاهدوه عند المسجد الحرام، ما 
ًّ فً سنة تسع من الهجرة، وذلن  استماموا على عهدهم. ولد بٌنَّا أن هذه اآلٌات إنما نادى بها عل

عد فتح مكة بسنة، فلم ٌكن بمكة من لرٌش وال خزاعة كافٌر ٌومبذ بٌنه وبٌن رسول هللا صلى ب
هللا علٌه وسلم عهٌد، فٌإمر بالوفاء له بعهده ما استمام على عهده، ألّن من كان منهم من ساكنً 

 .(2)مكة، كان لد نمض العهد وحورب لبل نزول هذه اآلٌات"
[، أي:" فما ألاموا على الوفاء 2اْستَمَاُموا لَكُْم فَاْستَِمٌُموا لَُهْم{ ]التوبة : لوله تعالى:}فََما  

 .(1)بعهدكم فؤلٌموا لهم على مثل ذلن"
ٌعنً: فما ألاموا على الوفاء بالعهد فؤلٌموا علٌه ، فدل على أنهم إذا  لال الماوردي:" 

 .(5)نمضوا العهد سمط أمانهم وحلّت دماإهم"
َ ٌُِحبُّ اْلُمتَِّمٌَن{ ]التوبة : لوله تعالى:  [، أي:" إن هللا ٌحب المتمٌن الموفٌِّن 2}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٓٔ)بعهودهم"
 [، لوالن:2}فََما اْستَمَاُموا لَكُم{ ]التوبة :  وفً حكم لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)أحدهما: أنه محكمة. وهذا لول جمهور المفسرٌن
فإن هللا جل ثناإه أمَر المإمنٌن بالوفاء لهم بعهدهم، واالستمامة لهم علٌه،  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)ما داموا علٌه للمإمنٌن مستمٌمٌن"
. وهذا لول معناه: ما ألاموا على الوفاء بعهدهم }فاستمٌموا لهم{، ثم نسخ هذا بآٌة السٌؾالثانً: 
 . (ٖٔ)هبة هللا
 الفوابد:
 المرابة واحترام العهود. وجوب مرالبة هللا تعالى ومراعاة -ٔ

                                                                                                                                                                               

بنو جذٌمة بن عامر بن عبد مناة، هم أهل الؽمٌصاء، الذٌن أولع بهم خالد بن الولٌد بعد الفتح، فؤرسل رسول و
هللا ملسو هيلع هللا ىلص علٌا رضً هللا عنه لٌتبلفى خطؤ خالد بن الولٌد، فودي لهم الدماء وما أصٌب من األموال، حتى إنه إنه 

 لٌدي لهم مٌلؽة الكلب".
 (2ٖ - 2ٓ: ٗن هشام )انظر: سٌرة اب

 .ٕٗٔ/ٗٔ(:ص5ٔٗٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٗٔ(:ص5٘ٗٙٔ)-(5ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٗٔ(:ص5ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٗٔ(:ص52ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٗٔ/ٗٔ(:ص51ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٗٗٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٖٗ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٔٗٔ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)

 .ٔٗٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)

 .ٔ٘فً ناسخه:(ٖٔ)
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لعباده المإمنٌن، ومحبتهم له، وهذا أصل دٌن الخلٌل  -تعالى  -إثبات محبة هللا فً اآلٌة  -ٕ
، وهذا هو "الذي جاء به الكتاب والسنة، واتفك علٌه سلؾ األمة، (ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص إمام الحنفاء

 .(ٕ)ٌَُحب"وعلٌه مشاٌخ المعرفة، وعموم المسلمٌن: أن هللا ٌُِحب، و
 المرآن

ةً ٌُْرُضونَكُْم بِؤَْفَواِهِهْم َوتَؤْبَى لُلُ  ٌْكُْم اَل ٌَْرلُبُوا فٌِكُْم إاِلًّ َواَل ِذم  ٌَْف َوإِْن ٌَْظَهُروا َعلَ وبُُهْم َوأَْكثَُرُهْم }َك
 [5({ ]التوبة : 5فَاِسمُوَن )
 التفسٌر:

لؽٌرهم، أما إذا شعروا بالموة على إن شؤن المشركٌن أن ٌلتزموا بالعهود ما دامت الؽلبة 
المإمنٌن فإنهم ال ٌراعون المرابة وال العهد، فبل ٌؽرنكم منهم ما ٌعاملونكم به ولت الخوؾ 
منكم، فإنهم ٌمولون لكم كبلًما بؤلسنتهم; لترضوا عنهم، ولكن للوبهم تؤبى ذلن، وأكثرهم 

 متمردون على اإلسبلم نالضون للعهد.
ٌَْؾ   ةً{ ]التوبة : لوله تعالى:}َك ٌَْرلُبُوا فٌِكُْم ِإالًّ َواَل ِذمَّ ٌْكُْم اَل  [، أي:" 1َوإِْن ٌَْظَهُروا َعلَ

كٌؾ ٌكون لهم عهد وحالهم هذه أنهم إِن ٌظفروا بكم ال ٌراعون المرابة وال العهد، فبل ٌؽرنكم 
 .(ٖ)منهم ما ٌعاملونكم به ولت الخوؾ منكم"

ٌَْرلُبُوا فٌِكُْم{ ]التوبة :  وفً لوله تعالى:   وجوه: [،1}اَل 
 .(ٗ)أحدها: ال ٌخافوا : حكاه الماوردي عن السدي

 .(٘). لاله مماتلال ٌحفظوا فٌكم لرابة وال عهداالثانً: 
 .(ٙ)ال ٌرالبوا. لاله أبو عبٌدةوالثالث:
 .(2)ال ٌراعوا  والرابع:
ةً{ ]التوبة :  ولوله تعالى:}    سبعة ألوال: «اإللّ »[، فً 1إِالًّ َواَل ِذمَّ

 :(ٓٔ)ومنه لول المابل.(5)أٌضا، وابن زٌد (1)أحدها : أنه العهد ، وهولول مجاهد
ٌَْكِذب  َوَجْدنَاهُُم َكاِذبًا إلُُّهْم                   َوذُو اإلّلِ َواْلعَْهِد ال 
علٌكم{، أي: المشركون الذٌن ال عهد لهم وروي عن ابن إسحاق: "}كٌؾ وإن ٌظهروا 
 .(ٔٔ){"إلى مدة من أهل العهد العام }ال ٌرلبوا فٌكم إال وال ذمة

 ون معناه: ال ٌرلبون هللا فٌكم .، وٌك(ٖٔ)وابن مجلز،(ٕٔ)والثانً : أنه اسم هللا تعالى ، لاله مجاهد
 .(ٗٔ)والثالث : أنه الحلؾ ، وهو لول لتادة

 :(ٙٔ)، ومنه لول ابن ممبل(٘ٔ)ن، والذمة العهد ، لاله أبو عبٌدةوالرابع : أن اإلل الٌمٌ
ِحمْ   أَْفَسَد النَّاَس ُخلُوٌؾ َخلَفُوا                لََطعُوا اإللَّ َوأَْعَراَق الرَّ

                                                             

 .ٖٗ٘/ٕ:الفتاوى مجموعانظر:  (ٔ)

 .1ٙٔ - 2ٙٔ/ٖ) النبوٌة السنة منهاج ،( ٖٓٔ/ٕ) االستمامة: وانظر ،( 52: ص) النبواتانظر:  (ٕ)

.1ٙٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:11ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 

 .ٕٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1٘ٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٕ٘/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٗٔ/ٗٔ(:صٕٔ٘ٙٔ)(، ٔٔ٘ٙٔ(، )5ٓ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٗٔ/ٗٔ(:صٓٔ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .، ولم ألؾ علٌه5ٗٔ/ٗٔالبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره:(ٓٔ)
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔ/ٗٔ(:صٖٔ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٙٗٔ/ٗٔ(:صٔٓ٘ٙٔ(، و)55ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٙٗٔ/ٗٔ(:صٓٓ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٗٔ/ٗٔ(:ص1ٓ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٕ٘/ٔانظر: مجاز المرآن: (٘ٔ)
، وببل ٘ٔٔ/ٗوتفسٌر ابن كثٌر:، ٖٖٗ/ٕالنكت والعٌون: ، و1ٗٔ/ٗٔالبٌت البن ممبل فً تفسٌر الطبري:(ٙٔ)

 .٘/ ٘نسبة فً تفسٌر البحر المحٌط 
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 .(ٔ)والخامس : أنه الجوار ، لاله الحسن
، ومنه لول (٘)والتستري، (ٗ)، والسدي(ٖ)، والضحان(ٕ)والسادس : أنه المرابة ، لاله ابن عباس

 :(ٙ)لول حسان
ٌٍْش            َكإّلِ السَّْمِب ِمْن َرأِْل النَّعاِم   لَعَْمُرَن إِنَّ إِلََّن ِمْن لَُر

والسابع : أن اإلل العهد والعمد والمٌثاق والٌمٌن ، وأن الذمة فً هذا الموضع التذمم ممن ال 
 .(2)عهد له ، لاله بعض البصرٌٌن

ولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره أخبر عن وأ لال الطبري:" 
هإالء المشركٌن الذٌن أمر نبٌَّه والمإمنٌن بمتلهم بعد انسبلخ األشهر الحرم، وحصرهم والمعود 

 لهم على كل مرصد: أنهم لو ظهروا على المإمنٌن لم ٌرلبوا فٌهم "إال".
وهً العهد، والعمد، والحلؾ، والمرابة، وهو و"اإلّل": اسم ٌشتمل على معان ثبلثة: 

أٌضا بمعنى "هللا". فإْذ كانت الكلمة تشمل هذه المعانً الثبلثة، ولم ٌكن هللا خّص من ذلن معنى 
دون معنى، فالصواب أن ٌُعَّم ذلن كما عّم بها جل ثناإه معانٌها الثبلثة، فٌمال: ال ٌرلبون فً 

 (1)، وال مٌثالًا"مإمٍن هللاَ، وال لرابةً، وال عهًدا
ةً{ ]التوبة : وفً ولوله تعالى:}   ثبلثة أوجه : [،1َواَل ِذمَّ

 .(5)أحدها : الجوار ، لاله ابن بحر
 .(ٓٔ)الثانً : أنه التذمم ممن ال عهد له ، لاله بعض البصرٌٌن

 والثالث : أنه العهد وهو لول أبً عبٌدة .
[، أي:" ٌرضونكم بالكبلم 1ؤَْبى لُلُوبُُهْم{ ]التوبة : لوله تعالى:}ٌُْرُضونَكُْم بِؤَْفَواِهِهْم َوتَ  

الجمٌل إِن كان الظفر لكم علٌهم وتمنع للوبهم من اإِلذعان والوفاء بما أظهروه"
(ٔٔ). 

 :(ٕٔ)[، ثبلثة اوجه1لوله تعالى:}ٌُْرُضونَكُْم بِؤَْفَواِهِهْم َوتَؤْبَى لُلُوبُُهْم{ ]التوبة : وفً  

 بؤفواههم فً الوفاء وتؤبى للوبهم إال الؽدر .أحدها : ٌرضونن 
 والثانً : ٌرضونكم بؤفواههم فً الطاعة وتؤبى للوبهم إال المعصٌة .

ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : ٌرضونكم بؤفواهم فً الوعد باإلٌمان وتؤبى للوبهم إال الشرن ، ألن النبً 
 ٌرضٌه من المشركٌن إال باإلٌمان .

                                                             
 .ٖٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٙٗٔ/ٗٔ(:صٕٓ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٗٔ/ٗٔ(:صٗٓ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٗٔ/ٗٔ(:ص2ٓ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖانظر: تفسٌر التستري: (٘)
، واللسان )ألل( ، من أبٌات هجا بها أبا سفٌان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم 2ٓٗدٌوانه: (ٙ)

وكان ممن ٌشبه برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وكان أبو سفٌان ممن ٌإذي النبً ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأخوه من الرضاعة، 
وٌهجوه، وٌإذي المسلمٌن، فانبرى له حسان فؤخذ منه كل ما أخذ. ثم أسلم فً فتح مكة، وشهد حنٌنا، وثبت فٌمن 

 ٌركضها إلى الكفار. ثم ظل أبو سفٌان بعد ثبت مع نبً هللا، وظل آخذا بلجام بؽلة رسول هللا ٌكفها ورسول هللا
 ذلن ال ٌرفع رأسه إلى رسول هللا حٌاء منه.

ٌٍْش ... َكذَاِت البَّوِ جابِلَةَ الَمَرامِ   ولكن كان من هجاء حسان له، بعد البٌت: َفإنََّن إِن تَُمتَّ إلى لَُر
طٌ بِِهُم َهِجٌٌن ... كما نٌَِط السََّرابُِح ب  الِخَدامِ َوأَْنَت ُمنَوَّ

 فبَل تَْفَخر بِمَْوٍم لَْسَت ِمْنُهْم ... وال تَُن كاللِّبَاِم بَِنً ِهشامِ 
" السمب "، ولد النالة ساعة ٌولد. و " الرأل "، ولد النعام. ٌمول: ما لرابتن فً لرٌش، إال كمرابة الفصٌل، من 

 .ولد النعام!
 .ٖٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٗٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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[، أي:" وأكثرهم نالضون للعهد خارجون عن 1تعالى:}َوأَْكثَُرهُْم فَاِسمُوَن{ ]التوبة : لوله  
 .(ٔ)طاعة هللا"
 :(ٕ)[، وجهان1لوله تعالى:}َوأَْكثَُرهُْم فَاِسمُوَن{ ]التوبة : وفً  

 أحدهما : فً نمض العهد وإن كان جمٌعهم بالشرن فاسماً .
 ان كل دٌنهم فسماً .والثانً : وأكثرهم فاسك فً دٌنه وإن ك

 .(ٖ)"لال: المرون الماضٌة {،وأكثرهم فاسمون"}عن مجاهد لوله:  
 .(ٗ)"تعالى أكثر الناس -لال: ذم هللا {،وأكثرهم فاسمون"}عن لتادة لوله:  
 الفوابد:
من كان االعتداء وصفا له ال ٌإمن على شًء، وال ٌوثك فٌه فً شًء، لفساد ملكته  -ٔ

 النفسٌة.
على العهد، ألنهم إن ٌظفروا بالمسلمٌن ال ٌراعوا فٌهم عهداً  المشركٌن ثباتاستبعاد  -ٕ

وال ذمة، وإنما ٌرضونهم بالكبلم الجمٌل، إن كان الظفر للمسلمٌن علٌهم، وتمتنع للوبهم 
 عن اإلذعان والوفاء بما ٌبدونه بؤلسنتهم.

 المرآن
ِ ثََمنًا لَِلٌاًل فََصدُّوا َعنْ   [5({ ]التوبة : 5َسبٌِِلِه إِن ُهْم َساَء َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن ) }اْشتََرْوا بِآٌَاِت ّللا 

 التفسٌر:
استبدلوا بآٌات هللا عرض الدنٌا التافه، فؤعرضوا عن الحك ومنعوا الراؼبٌن فً اإلسبلم عن 

 الدخول فٌه، لمد لَبُح فعلهم، وساء صنٌعهم.
ِ ثََمنًا لَ   [، أي:" استبدلوا بآٌات هللا عرض 5ِلٌبًل{ ]التوبة : لوله تعالى:}اْشتََرْوا بِآٌَاِت َّللاَّ

 .(٘)الدنٌا التافه"

لال الزمخشري:" }اشتروا{ استبدلوا }بآٌات هللا{ بالمرآن واإلسبلم، }ثمنا للٌبل{ وهو  
 .(ٙ)اتباع األهواء والشهوات"

 .(2)"، لال: الثمن الملٌل: الدنٌا بحذافٌرها{ثمنا للٌبل"}سبل الحسن عن لوله:  
 :(1)تعالى ها هنا وجهان« آٌات هللا»وفً 

 أحدهما : حججه ودالبله .
 . -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : آٌات هللا التوراة التً فٌها صفة رسول هللا 

 لال الماوردي:" الثمن الملٌل : ما جعلوه من ذلن بدالً . وفً صفته بالملٌل وجهان : 
 أحدهما : ألنه حرام ، والحرام للٌل .

 .(5)والثانً : ألنها من عروض الدنٌا التً بماإها للٌل"
 وفٌمن أرٌد بهذه اآلٌة لوالن : 

من زعم و (ٓٔ)أحدهما : أنهم األعراب الذٌن جمعهم أبو سفٌان على طعامه ، وهذا لول مجاهد
 .أن اآلٌات حجج هللا تعالى

 .(ٔٔ)"أبو سفٌان بن حرب أطعم حلفاءه وترن حلفاء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال مجاهد:" 
                                                             

 .1ٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2٘5ٔ/ٙ(:صٓٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2٘5ٔ/ٙ(:صٔٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٓ٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .2٘5ٔ/ٙ(:صٖٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٗٗ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .ٔ٘ٔ/ٗٔ(:صٗٔ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2٘5ٔ/ٙ(:صٕٔٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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والثانً : أنهم لوم من الٌهود دخلوا فً العهد ثم رجعوا عنه. وهذا لول من زعم أنها آٌات 
 التوراة .
[، أي:" فؤعرضوا عن الحك ومنعوا 5لوله تعالى:}فََصدُّوا َعْن َسِبٌِلِه{ ]التوبة :  

 .(ٔ)الراؼبٌن فً اإلسبلم عن الدخول فٌه"
فمنعوا الناس من الدخول فً اإلسبلم، وحاولوا ردَّ المسلمٌن عن لال الطبري:" معناه:  
 .(ٕ)دٌنهم"
لال الزمخشري:" فعدلوا عنه أو صرفوا ؼٌرهم. ولٌل: هم األعراب الذٌن جمعهم أبو  

 .(ٖ)سفٌان وأطعمهم هم المعتدون المجاوزون الؽاٌة فً الظلم والشرارة"
، أو سبٌل بٌته بحصر الحجاج والعمار، لال البٌضاوي:" }عن سبٌله{ دٌنه الموصل إلٌه 

 .(ٗ)والفاء للداللة على أن اشتراءهم أداهم إلى الصد"
 :(٘)[، ثبلثة أوجه5لوله تعالى:}فََصدُّوا َعْن َسبٌِِلِه{ ]التوبة : وفً  

 أحدها : عن دٌن هللا تعالى فً المنع منه .
 والثانً : عن طاعة هللا فً الوفاء بالعهد .

 لصد بٌت هللا حٌن أحصر بالحدٌبٌّة .والثالث : عن 
[، أي:" لمد لَبُح فعلهم، وساء 5َساَء َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]التوبة :  لوله تعالى:}إِنَُّهمْ  
 .(ٙ)صنٌعهم"
لال الطبري:" ٌمول جل ثناإه: إن هإالء المشركٌن الذٌن وصفت صفاتهم، ساء عملهم  

باإلٌمان، والضبللة بالهدى، وصدهم عن سبٌل هللا من الذي كانوا ٌعملون، من اشترابهم الكفَر 
 .(2)آمن باهلل ورسوله، أو من أراد أن ٌإمن"

لال البٌضاوي:" عملهم هذا أو ما دل علٌه لوله: }ال ٌرلبون فً مإمن إال وال ذمة{ فهو  

تفسٌر ال تكرٌر. ولٌل األول عام فً النالضٌن وهذا خاص بالذٌن اشتروا وهم الٌهود، أو 
 .(1)عراب الذٌن جمعهم أبو سفٌان وأطعمهم. وأولبن هم المعتدون فً الشرارة"األ

 المرآن
ةً َوأُولَئَِن هُُم اْلُمْعتَُدوَن )  [ٓٔ({ ]التوبة : ٓٔ}اَل ٌَْرلُبُوَن فًِ ُمْإِمٍن إاِلًّ َواَل ِذم 

 التفسٌر:
المإمن وال لعهده، إن هإالء المشركٌن حرب على اإلٌمان وأهله، فبل ٌمٌمون وزنًا لمرابة 

 وشؤنهم العدوان والظلم.
ةً{ ]التوبة :   ٌَْرلُبُوَن فًِ ُمْإِمٍن إِالًّ َواَل ِذمَّ [، أي:" إن هإالء المشركٌن ٓٔلوله تعالى:}اَل 

 .(5)حرب على اإلٌمان وأهله، فبل ٌمٌمون وزنًا لمرابة المإمن وال لعهده"
 .(ٓٔ)"ال عهداال ٌحفظون فً مإمن لرابة و :ٌعنً لال مماتل:" 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: ال ٌتمً هإالء المشركون الذٌن أمرتكم، أٌها  

علٌه }إال وال ذمة{، ٌمول: فبل تبموا لدورا المإمنون، بمتلهم حٌث وجدتموهم، فً لتل مإمن لو 
 .(ٔٔ)علٌهم، أٌها المإمنون، كما ال ٌبمون علٌكم لو ظهروا علٌكم"

                                                             
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٖ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔ٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5٘/!ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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 .(ٔ)" المرالبة: الحفظ" لال السمعانً: 
 .(ٕ)"لال: الذمة الحلؾ {،ال ٌرلبون فً مإمن إال وال ذمة:"}عن الضحان بن مزاحم  
 .(ٖ)[، أي:" وشؤنهم العدوان والظلم"ٓٔلوله تعالى:}َوأُولَبَِن هُُم اْلُمْعتَُدوَن{ ]التوبة :  
 .(ٗ)واالعتداء"لال الطبري:" ٌمول: المتجاوزون فٌكم إلى ما لٌس لهم بالظلم  
 .(٘)"بنمض العهد وترن أمر هللا تعالى لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 :[ٓٔ-5فوابد اآلٌتٌن:]
ذم سلون الكافرٌن وتصرفاتهم فً الحٌاة وحسبهم أن باعوا الحك س بالباطل، واشتروا  -ٔ

 الضبللة بالهدى.
بؤال نعتدي علٌهم، وال التعامل معهم فإن بٌان كٌفٌة التعامل مع أهل األمان من الكفار،  -ٕ

نظلمهم، ثم بعد ذلن نتعامل معهم كما بٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أال نبدأهم بالسبلم، وإن كانوا فً 
الطرٌك فٌضطرهم إلى أضٌمها، وأٌضاً إن استطعت أال ٌكون مدٌرن أو المسبول عنن 

مثبلً فً شركة  كافراً تفعل; ألن اإلسبلم ٌعلو وال ٌعلى علٌه، ٌعنً: إن وجدت نفسن
كلها هندوس من الصؽٌر إلى المدٌر، فؤولى لن أن تذهب إلى شركة فٌها مسلمون، 
وٌكون مدٌرن مسلماً، فإنه سٌرالب هللا فٌن، أما الكافر فإنه سٌتربص بن الدوابر، ٌمول 

ةً{ ]التوبة: ٌَْرلُبُوَن فًِ ُمْإِمٍن إِالًّ َوال ِذمَّ طاع أن ٌمطع [، فهو إن استٓٔهللا جل وعبل: }ال 
 دابرن سٌمطعه، فالكافر ٌضمر لن فً للبه حمداً دفٌناً.

لكن لو عملت فً شركة وهذه الشركة مدٌرن فٌها كافر، أو صاحب لن زمٌلن 
فً العمل كافر، فٌجب علٌن أال تظلمه، وتإدي له حمه، ثم تعامله بما أمرن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

 .الخاصة حوال، وال تهنبه فً عٌد من أعٌادهبؤال تبدأه بالسبلم فً حال من األ
 :(ٙ)ٌؤتً فٌما الٌهود ٌمكن إجمال بعض أهداؾ

وتكون  -المدس -تؤسٌس وتثبٌت مملكتهم إسرابٌل: بحٌث ٌكون مركزها أور شلٌم - أ
 هً منطلك نشاطهم.

وبسبب تخلؾ المسلمٌن وبعدهم عن دٌنهم تمكن الٌهود من تحمٌك أكثر أحبلمهم 
 مع األسؾ.

فً شعوب العالم، وتسخٌرها لخدمتهم; ألنهم بزعمهم هم شعب هللا المختار،  التحكم - ب
 وؼٌرهم ٌجب أن ٌكون مسخراً لخدمتهم.

ةً َوأُْولَبَِن هُُم اْلُمْعتَُدون  - ت المضاء على المسلمٌن: الَ ٌَْرلُبُوَن فًِ ُمْإِمٍن إِالًّ َوالَ ِذمَّ
ٌََزالُوَن ٌَُماتِلُونَكُْم حَ ٓٔ]التوبة:  ٌَُردُّوكُْم َعن ِدٌنِكُْم إِِن اْستََطاعُواْ ... [، َوالَ  تََّى 
 .[2ٕٔ]البمرة: 

إفساد الشعوب، وتحطٌم أخبللهم بسبلح المنكرات من خمر، وزنى، وكذب،  - ث
 وسٌنما، وربا، وؼش، وؼدر، وخٌانة.

 المرآن
َكاةَ فَِإْخَوانُكُْم فًِ ا اَلةَ َوآتَُوا الز  ُل اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن )}فَِإْن تَابُوا َوأَلَاُموا الص  ٌِن َونُفَّصِ ({ ٔٔلّدِ

 [ٔٔ]التوبة : 
 التفسٌر:

فإن أللعوا عن عبادة ؼٌر هللا، ونطموا بكلمة التوحٌد، والتزموا شرابع اإلسبلم من إلام الصبلة 
 وإٌتاء الزكاة، فإنهم إخوانكم فً اإلسبلم. ونبٌن اآلٌات، ونوضحها لموم ٌنتفعون بها.

                                                             
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .2٘5ٔ/ٙ(:ص5ٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔ٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٗ/ٕبحر العلوم: (٘)
 .1ٗ:رسابل فً األدٌان والفرق والمذاهب لدمحم الحمدانظر:  (ٙ)
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ٌِن{ ]التوبة :  لوله  َكاةَ فَإِْخَوانُكُْم فًِ الّدِ بَلةَ َوآتَُوا الزَّ [، ٔٔتعالى:}فَإِْن تَابُوا َوأَلَاُموا الصَّ
أي:" فإن أللعوا عن عبادة ؼٌر هللا، ونطموا بكلمة التوحٌد، والتزموا شرابع اإلسبلم من إلام 

 .(ٔ)الصبلة وإٌتاء الزكاة، فإنهم إخوانكم فً اإلسبلم"
الزمخشري:" }فإن تابوا{ عن الكفر ونمض العهد، }فإخوانكم فً الدٌن{، فهم لال  

 .(ٕ)["٘إخوانكم على حذؾ المبتدإ، كموله تعالى: }فَإِْن لَْم تَْعلَُموا آبَاَءهُْم فَإِْخَوانُكُم{ ]األحزاب : 
رسول ٌمول: إن تركوا البلت والعّزى، وشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن محمًدا لال لتادة:"

 .(ٖ)هللا"
مت هذه اآلٌة دماَء  عن ابن عباس:"}فإن تابوا وألاموا الصبلة وآتوا الزكاة{، لال: حرَّ

 .(ٗ)أهل الِمْبلة"
ق بٌنهما. ولرأ: }فإن تابوا وألاموا  لال ابن زٌد: "افترضت الصبلة والزكاة جمٌعًا لم ٌفرَّ

صبلة إال بالزكاة. ولال: رحم هللا أبا الصبلة وآتوا الزكاة فإخوانكم فً الدٌن{، وأبى أن ٌمبل ال
 .(٘)بكر، ما كان أفمهه"

عن أبً عبٌدة، عن عبد هللا لال: "أمرتم بإلامة الصبلة وإٌتاء الزكاة، ومن لم ٌزن فبل 
 .(ٙ)صبلة له"
ُل اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن{ ]التوبة :   [، أي:" ونبٌن اآلٌات، ونوضحها ٔٔلوله تعالى:}َونُفَّصِ

 .(2)وم ٌنتفعون بها"لم
لال الزمخشري:"}ونفصل اآلٌات{، ونبٌنها. وهذا اعتراض، كؤنه لٌل: وإن من تؤمل  

تفصٌلها فهو العالم بعثا وتحرٌضا على تؤمل ما فصل من أحكام المشركٌن المعاهدٌن، وعلى 
 .(1)المحافظة علٌها"

 الفوابد:

الموحدون هللا تعالى فً عبادته أهل المبلة هم ، فإن عدم تكفٌر أحد من أهل المبلة -ٔ
ومعاملته كما أمرهم بجعلهم الدٌن الذي أرسل هللا به رسله وأنزل به كتبه كله هلل وحده 
ال شرٌن له، فهم فٌه هلل مستسلمون ومنمادون، ولما أحل هللا ورسوله محللون، ولما 

 .حرم هللا على لسان رسوله محرمون، وعما ٌنافً اإلسبلم تاركون
 فهما السابك، الكفر ترن على والعنوان اإلسبلم، فً المدخل هو بالشهادتٌن اراإللرأن  -ٕ

 فبل: ذلن بعد لابلٌها بإسبلم االعتداد وأما المتال; أثناء فً المتل من العصمة فً كافٌتان
بَلةَ َوآتَُوا :تعالى لموله الزكاة; وإٌتاء الصبلة إلامة من فٌه بد  }فَإِْن تَابُوا َوأَلَاُموا الصَّ

َكاةَ فََخلُّوا َسبٌِلَُهْم{ ]التوبة :   الزكاة وآتوا الصبلة وألاموا تابوا فإن}: بعدها ولال[ ٘الزَّ
 {.الدٌن فً فإخوانكم

 
 المرآن

ةَ اْلكُْفِر إِن ُهْم اَل  ٌَْمانَُهْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم َوَطعَنُوا ِفً ِدٌنِكُْم فَمَاتِلُوا أَئِم  ٌَْماَن لَُهْم }َوإِْن نََكثُوا أَ أَ
 [ٕٔ({ ]التوبة : ٕٔلَعَل ُهْم ٌَْنتَُهوَن )

 التفسٌر:

                                                             
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٗٔ(:صٙٔ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٗٔ(:ص2ٔ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 ٖ٘ٔ/ٗٔ(:ص1ٔ٘ٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 ٖ٘ٔ/ٗٔ(:ص5ٔ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٔ٘/ٕالكشاؾ: (1)
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وإْن نَمََض هإالء المشركون العهود التً أبرمتموها معهم، وأظهروا الطعن فً دٌن اإلسبلم، 
 فماتلوهم فإنهم رإساء الضبلل، ال عهد لهم وال ذمة، حتى ٌنتهوا عن كفرهم وعداوتهم لئلسبلم.

ٌَْمانَُهْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم{ ]التوبة : لوله تعالى:}وَ   [، أي:" وإْن َنمََض هإالء ٕٔإِْن نََكثُوا أَ
 .(ٔ)المشركون العهود التً أبرمتموها معهم"

 .(ٕ)عن مجاهد لوله: "}وإن نكثوا أٌمانهم{، لال: عهدهم" 
 .(ٖ)عن السدي: "}وإن نكثوا أٌمانهم{، عهدهم الذي عاهدوا على اإلسبلم" 
[، أي:" وأظهروا الطعن فً دٌن ٕٔوله تعالى:}َوَطعَنُوا فًِ ِدٌنِكُْم{ ]التوبة : ل 
 .(ٗ)اإلسبلم"
ةَ اْلُكْفِر{ ]التوبة :    .(٘)[، أي:" فماتلوهم فإنهم رإساء الضبلل"ٕٔلوله تعالى:}فَمَاتِلُوا أَبِمَّ
 .(ٙ)لال الفراء:" ٌمول: رءوس الكفر" 
 .(2)ٌمول: فماتلوا رإساء الكفر باهلل" لال الطبري:" 
ةَ اْلكُْفِر{ ]التوبة :    [، ألوال:ٕٔوفً لوله تعالى:}فَمَاتِلُوا أَبِمَّ
 .(1) ٌعنً رإوَس المشركٌن، أهَل مكة.لاله الضحانأحدها : 

 .(5)والثانً : أنهم زعماء لرٌش ، لاله ابن عباس
، وهم كذلن. ٌمول «أبمة الكفر»ماهم ٌعنً أهل العهد من المشركٌن، س لال ابن عباس:" 

هللا لنبٌه: وإن نكثوا العهد الذي بٌنن وبٌنهم، فماتلهم، أبمةُ الكفر ال أٌمان لهم }لعلهم 
 .(ٓٔ)ٌنتهون{"
ٌعنً لادة الكفر كفار لرٌش: أبا سفٌان بن حرب، والحارث بن هشام،  لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)وسهٌل بن عمرو، وعكرمة بن أبً جهل، وؼٌرهم"
 .(ٕٔ)، لاله لتادة -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : أنهم الذٌن كانوا لد هموا بإخراج رسول هللا 

فكان من أبمة الكفر: أبو جهل بن هشام، وأمٌة بن خلؾ، وعتبة بن ربٌعة،  لال لتادة:" 
وا بإخراجه" وأبو سفٌان، وسهٌل بن عمرو، وهم الذٌن همُّ
(ٖٔ). 

 .(ٗٔ). وهذا لول حذٌفةاآلٌة بعدُ  أنه ما لوتل أهُل هذهوالرابع: 
بهمز اأْللؾ َوبعدَها ٌَاء َساِكنة ؼٌر أَن نَافًِعا « أٌمة»لََرأَ اْبن كثٌر َوأَبُو َعْمرو َوَنافِع  

ممدودة اْلهمَزة َوبعدَها ٌَاء « ءاٌمة»ٌْختَلؾ َعنهُ فى ذَِلن فروى المسٌبى َوأَبُو بكر بن أَبى أوٌس 
ة{ بهمزتٌنكالساكنة َولَاَل أَْحمد ا  ْبن َصالح َعن أَبى بكر بن أَبى أوٌس أحفظ َعن نَافِع }أَبِمَّ

َولَاَل أَبُو عَماَرة َعن ٌَْعمُوب بن َجْعَفر َوإِْسَحك المسٌبى وأبى بكر اْبن أَبى أوٌس َعن أهل اْلَمِدٌنَة 
د َعن أَبى عمر همزوا اأْللؾ بفتحة شبه ااِلْستِْفَهام أخبرنى بذلن إِْسَماِعٌل بن أَْحم« أٌمة»

 الدورى َعن أَبى عَماَرة َعن ٌَْعمُوب
 َولَاَل الماضى إِْسَماِعٌل َعن لالون بَِهْمَزة َواِحَدة

                                                             
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٗٔ(:صٖٔ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٗٔ(:صٕٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .٘٘ٔ/ٗٔ(:صٕ٘٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٗ٘ٔ/ٗٔ(:صٕٓ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٗ٘ٔ/ٗٔ(:صٕٓ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٗٔ(:صٕٔ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٗٔ(:صٕٔ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٗٔ(:ص5ٕ٘ٙٔ)-(2ٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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ة{ بهمزتً َولََرأَ َعاِصم َواْبن َعامر َوَحْمَزة والكسابى }أَبِمَّ
(ٔ). 

ٌَْماَن لَُهْم{ ]التوبة :    .(ٕ)لهم وال ذمة"[، أي:"إنهم ال عهد ٕٔلوله تعالى:}إِنَُّهْم اَل أَ
 .(ٖ)لال الفراء:" ال عهود لهم" 
 .(ٗ)ٌمول: إن رإساء الكفر ال عهد لهم" لال الطبري:" 
 .(٘)عن عمار بن ٌاسر، فً لوله: "}ال أٌمان لهم{، لال: ال عهد لهم" 
 .(ٙ)عن حذٌفة فً لوله: "}فماتلوا أبمة الكفر إنهم ال أٌمان لهم{ ، لال: ال عهد لهم" 
 .(2)زفر: "}إنهم ال أٌمان لهم{، ال عهد لهم" عن صلة بن 
ٌَْمان لَُهم{ بفتح  لراءة الجمهورو ، من الٌمٌن لنمضهم إٌاها . ولرأ ابن «األلؾ»}اَل أَ
ٌَْماَن لَُهمْ »عامر:  . وفٌها إذا كسرت (5)، وهً لراءة الحسن(1)«األلؾ»بكسر « إِنَُّهم الَ إ
 :(ٓٔ)وجهان

 لهم .أحدهما : أنهم كفرة ال إٌمان 
 والثانً : أنهم ال ٌعطون أماناً .

[، أي:" كً ٌكفوا عن اإِلجرام، وٌنتهوا عن ٕٔلوله تعالى:}لَعَلَُّهْم ٌَْنتَُهوَن{ ]التوبة :  
 .(ٔٔ)الطعن فً اإِلسبلم"

 .(ٕٔ)لكً ٌنتهوا عن الطعن فً دٌنكم والمظاهرة علٌكم" لال الطبري:" 
مة الكفر{، أى: لٌكن ؼرضكم فً مماتلتهم بعد ما متعلك بموله }فماتلوا أب لال البٌضاوي:" 

وجد منهم ما وجد من العظابم أن تكون المماتلة سببا فً انتهابهم عما هم علٌه. وهذا من ؼاٌة 
 .(ٖٔ)كرمه وفضله وعوده على المسًء بالرحمة كلما عاد"

 الفوابد:
 .أنواع المتال فً اإلسبلم والحكمة منهفً اآلٌة بٌان  -ٔ

استدلوا بهذه اآلٌة على لتال من خالفهم من أهل المبلة، الرد على الخوارج الذٌن  -ٕ
 وٌستحلون بها دماءهم وأموالهم.

روي عن لتادة فً لوله: "}فماتلوا أبمة الكفر{، أبو سفٌان بن حرب، وأمٌة بن 
خلؾ، وعتبة بن ربٌعة، وأبو جهل بن هشام، وسهٌل بن عمرو، وهم الذٌن نكثوا عهد 

له أهل الشبهات والبدع والِفَرى على هللا هللا وا بإخراج الرسول. ولٌس وهللا كما تؤوَّ ، وهمُّ
 .(ٗٔ)وعلى كتابه"

 الفوابد:
 المرآن

ٍة أَتَخْ  َل َمر  سُوِل َوهُْم بََدُءوكُْم أَو  وا بِِإْخَراجِ الر  ٌَْمانَُهْم َوَهمُّ
َ ُ َشْونَُهْم }أاََل تُمَاتِلُوَن لَْوًما نََكثُوا أ فَاَّلل 

 [ٖٔ({ ]التوبة : ٖٔأََحكُّ أَْن تَْخَشْوهُ إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )

                                                             
 .ٕٖٔانظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 .11ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٗ٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙ٘ٔ/ٗٔ(:صٕٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2٘ٔ/ٗٔ(:صٖٗ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٗٔ(:صٖٓ٘ٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٖٔانظر: السبعة فً المراءات: (1)
 .ٖ٘ٗ/ٕانظر النكت والعٌون: (5)
 .ٖ٘ٗ/ٕانظر النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .12ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٔ٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
 .٘٘ٔ/ٗٔ(:صٕٙ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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 التفسٌر:
ال تترددوا فً لتال هإالء الموم الذٌن نمضوا عهودهم، وعملوا على إخراج الرسول من )مكة( ، 

أحك أن وهم الذٌن بدإوا بإٌذابكم أول األمر، أتخافونهم أو تخافون مبللاتهم فً الحرب؟ فاهلل 
 تخافوه إن كنتم مإمنٌن حمًا.

ٌَْمانَُهْم{ ]التوبة :   [، أي:" أال تماتلون ٌا معشر ٖٔلوله تعالى:}أاََل تَُماتِلُوَن لَْوًما نََكثُوا أَ
 .(ٔ)المإمنٌن لوماً نمضوا العهود وطعنوا فً دٌنكم"

ا لهم على  لال الطبري:"  جهاد أعدابهم ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن باهلل ورسوله، حاضًّ
من المشركٌن: }أال تماتلون{، أٌها المإمنون، هإالء المشركٌن الذٌن نمضوا العهد الذي بٌنكم 

 .(ٕ)وبٌنهم، وطعنوا فً دٌنكم، وظاهروا علٌكم أعداءكم"
لال البٌضاوي:" دخلت الهمزة على }ال تماتلون{ تمرٌرا بانتفاء المماتلة. ومعناه: الحض  

 .(ٖ)ؽة"علٌها على سبٌل المبال
 .(ٗ)عن السدي لوله: "}أال تماتلون لوما نكثوا أٌمانهم{، من بعد عهدهم" 
سُوِل{ ]التوبة :   وا بِإِْخَراجِ الرَّ [، أي:" عزموا على تهجٌر الرسول ٖٔلوله تعالى:}َوَهمُّ

ٌِْه َوَسلَّم َ من مكة حٌن تشاوروا بدار الندوة على إِخراجه من بٌن  ُ َعلَ  .(٘)أظهركم"َصلَّى َّللاَّ
 .(ٙ)من بٌن أظهرهم فاخرجوه " لال الطبري:أي:" 
أو  -ملسو هيلع هللا ىلص -مكة حٌن هموا فً دار الندوة بمتل النبً من -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً: النبً لال مماتل:" 

 .(2)بوثاله أو بإخراجه"
ةٍ{ ]التوبة :   َل َمرَّ أي:" هم البادبون بالمتال حٌث لاتلوا [، ٖٔلوله تعالى:}َوهُْم بََدُءوكُْم أَوَّ

 .(1)حلفاءكم خزاعة"
بالمتال، ٌعنً فعلهم ذلن ٌوم بدر، ولٌل: لتالهم حلفاء رسول هللا صلى  لال الطبري:أي:" 

 .(5)هللا علٌه وسلم من خزاعة"
وبخهم بترن مماتلتهم وحضهم علٌها، ثم وصفهم بما ٌوجب الحض  لال الزمخشري:" 

علٌها. وٌمرر أن من كان فً مثل صفاتهم من نكث العهد وإخراج الرسول والبدء بالمتال من 
 .(ٓٔ)ؼٌر موجب، حمٌك بؤن ال تترن مصادمته، وأن ٌوبخ من فرط فٌها"

 .(ٔٔ)دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" عن مجاهد: "}وهم بدأوكم أول مرة{ ، لال: لتال لرٌش حلفاءَ  
ً على ٖٔلوله تعالى:}أَتَْخَشْونَُهْم{ ]التوبة :   [، أي:" أتخافونهم فتتركون لتالهم خوفا

 .(ٕٔ)أنفسكم منهم؟"
 .(ٖٔ)ٌمول: أتخافونهم على أنفسكم فتتركوا لتالهم خوفًا على أنفسكم منهم" لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)بٌخ علٌها"تمرٌر بالخشٌة منهم وتو لال الزمخشري:" 

                                                             
 .12ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .5٘ٔ/ٗٔ(:صٖ٘٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .12ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٙٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .12ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .1٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٗٔ(:صٖٙ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .12ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .1٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٗٔ)
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ُ أََحكُّ أَْن تَْخَشْوهُ إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{ ]التوبة :   [، أي:" فاهلل أحك أن ٖٔلوله تعالى:}فَاّللَّ
تخافوا عموبته إن تركتم أمره، إِن كنتم مصدلٌن بعذابه وثوابه"
(ٔ). 

ذروا سخطه ٌمول: فاهلل أولى بكم أن تخافوا عموبته بترككم جهادهم، وتح لال الطبري:" 
ا وال نفعًا إال بإذن هللا، }إن كنتم مإمنٌن{  علٌكم، من هإالء المشركٌن الذٌن ال ٌملكون لكم ضرًّ

ٌن أن خشٌة هللا لكم أولى من خشٌة هإالء المشركٌن على أنفسكم" ، ٌمول: إن كنتم ممّرِ
(ٕ). 

به، وال ٌعنى: أن لضٌة اإلٌمان الصحٌح أن ال ٌخشى المإمن إال ر لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)["5ٖ}َواَل ٌَْخَشْوَن أََحًدا إِالَّ هللا{ ]األحزاب :  ٌبالى بمن سواه، كموله تعالى:

ن ابن إسحاق لال: "أمر هللا رسوله بجهاد أهل الشرن ممن نمض من أهل العهد ع 
الخاص، ومن كان من أهل العهد العاّم، بعد األربعة األشهر التً ضرب لهم أجبل إال أن ٌعُدَو 
فٌها عاٍد منهم، فٌمتل بعدابه، ثم لال: }أال تماتلون لوما نكثوا أٌمانهم وهموا بإخراج الرسول{ ، 

 .(ٗ)إلى لوله: }وهللا خبٌر بما تعملون{"
 الفوابد:
 مشروعٌة استعمال أسلوب التهٌٌج واإلثارة للجهاد. -ٔ
 وجوب خشٌة هللا تعالى بطاعته وترن معصٌته. -ٕ
 (:٘أسباب الخوؾ متعددة ومنها)، والخشٌة: شدة الخوؾأن  -ٖ
 التمصٌر فً الطاعات. -ٗ
 التمصٌر فً الشكر سواء شكر النعم الَخْلمٌة أو ؼٌرها من نعم الرزق واألمن.  -٘
 ارتكاب الكثٌر من المحرمات. -ٙ
 

 المرآن

ٌِْهْم َوٌَْشِف  ٌِْدٌكُْم َوٌُْخِزِهْم َوٌَْنُصْركُْم َعلَ َ ُ بِؤ ْبُهُم ّللا  ({ ُٗٔصُدوَر لَْوٍم ُمْإِمنٌَِن )}لَاتِلُوهُْم ٌُعَذِّ
 [ٗٔ]التوبة : 
 التفسٌر:

ٌا معشر المإمنٌن لاتلوا أعداء هللا ٌعذبهم عز وجل بؤٌدٌكم، وٌذلهم بالهزٌمة والخزي، 
وٌنصركم علٌهم، وٌُْعِل كلمته، وٌشؾ بهزٌمتهم صدوركم التً طالما لحك بها الحزن والؽم من 

  كٌد هإالء المشركٌن.
ٌِْدٌكُْم{ ]التوبة : لوله تعالى:  َ ُ ِبؤ ْبُهُم َّللاَّ [، أي:" ٌا معشر المإمنٌن لاتلوا ٗٔ}لَاتِلُوهُْم ٌُعَذِّ

 .(ٙ)أعداء هللا ٌعذبهم عز وجل بؤٌدٌكم"
 .(2)[، أي:" وٌذلهم بالهزٌمة والخزي"ٗٔلوله تعالى:}َوٌُْخِزِهْم{ ]التوبة :  
ٌِْهْم{ ]التوبة    .(1)[، أي:" وٌنصركم علٌهم، وٌُْعِل كلمته"ٗٔ: لوله تعالى:}َوٌَْنُصْركُْم َعلَ
[، أي:" وٌشؾ بهزٌمتهم ٗٔلوله تعالى:}َوٌَْشِؾ ُصُدوَر لَْوٍم ُمْإِمنٌَِن{ ]التوبة :  

 .(5)صدوركم التً طالما لحك بها الحزن والؽم من كٌد هإالء المشركٌن"
 الفوابد:
 الزم اإلٌمان الشجاعة فمن ضعفت شجاعته ضعؾ إٌمانه. -ٔ

                                                             
 .12ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5٘ٔ/ٗٔ(:ص5ٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5٘انظر: فوابد من شرح كتاب التوحٌد: (٘)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
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 ثمرات المتال دخول الناس فً دٌن هللا تعالى.من  -ٕ
 المرآن

ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم ) ٌََشاُء َوّللا  ُ َعلَى َمْن  ٌَْظ لُلُوبِِهْم َوٌَتُوُب ّللا   [٘ٔ({ ]التوبة : ٘ٔ}َوٌُْذِهْب َغ
 التفسٌر:

ٌشاء. وٌُْذِهب عن للوب المإمنٌن الؽٌظ. ومن تاب من هإالء المعاندٌن فإن هللا ٌتوب على من 
 وهللا علٌم بصدق توبة التابب، حكٌم فً تدبٌره وصنعه وَوْضع تشرٌعاته لعباده.

ٌَْظ لُلُوبِِهْم{ ]التوبة :   [، أي:" وٌُْذِهب عن للوب المإمنٌن ٘ٔلوله تعالى:}َوٌُْذِهْب َؼ
 .(ٔ)الؽٌظ"
ُ َعلَى َمْن ٌََشاُء{ ]التوبة :   تاب من هإالء [، أي:" ومن ٘ٔلوله تعالى:}َوٌَتُوُب َّللاَّ

 .(ٕ)المعاندٌن فإن هللا ٌتوب على من ٌشاء"
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]التوبة :   [، أي:" وهللا علٌم بصدق توبة التابب، حكٌم ٘ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٖ)فً تدبٌره وصنعه وَوْضع تشرٌعاته لعباده"
 الفوابد:
على لتال أعدابهم أعداء اإلسبلم والمسلمٌن،  أهاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص لذلن بالمإمنٌن، وحثهملمد  -ٔ

لٌشفً هللا للوب المإمنٌن بإعبلء كلمة "ال إله إال هللا" وتعذٌب المشركٌن وخزٌهم، 
 وٌذهب ما أصاب المإمنٌن من ؼٌظ وكرب. وٌعذب المشركٌن وٌجزٌهم.

وانفعال دلت هذه اآلٌات على أن انفعال النفور واالشمبزاز، وانفعال الفرح واالستبشار،  -ٕ
الخوؾ والفزع، وانفعال الؽٌط والؽضب، إنما تكون فً الملوب، فدل ذلن على أن 

 الملوب هً محل االنفعاالت، وهللا أعلم.
 المرآن

ُ ال ِذٌَن َجاَهُدوا ِمْنكُْم َولَْم ٌَت ِخذُوا ِمْن ُدوِن ّللا ِ  ا ٌَْعلَِم ّللا  َرُسوِلِه َواَل  َوالَ  }أَْم َحِسْبتُْم أَْن تُتَْركُوا َولَم 
ُ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُوَن )  [ٙٔ({ ]التوبة : ٙٔاْلُمْإِمنٌَِن َوِلٌَجةً َوّللا 

 التفسٌر:
ِمن سنة هللا االبتبلء، فبل تظنوا ٌا معشر المإمنٌن أن ٌترككم هللا دون اختبار; لٌعلم هللا علًما 

 ورسوله والمإمنٌن بطانة وأولٌاء. ظاهًرا للخلك الذٌن أخلصوا فً جهادهم، ولم ٌتخذوا ؼٌر هللا
 وهللا خبٌر بجمٌع أعمالكم ومجازٌكم بها.

ُ الَِّذٌَن َجاَهُدوا ِمْنكُْم{ ]التوبة :   ا ٌَْعلَِم َّللاَّ [، أي:" ٙٔلوله تعالى:}أَْم َحِسْبتُْم أَْن تُتَْرُكوا َولَمَّ
هللا علًما ظاهًرا للخلك الذٌن ، فبل تظنوا ٌا معشر المإمنٌن أن ٌترككم هللا دون اختبار; لٌعلم 

 .(ٗ)أخلصوا فً جهادهم"
ِ َواَل َرسُوِلِه َواَل اْلُمْإِمنٌَِن َوِلٌَجةً{ ]التوبة :   [، ٙٔلوله تعالى:}َولَْم ٌَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(٘)أي:" ولم ٌتخذوا ؼٌر هللا ورسوله والمإمنٌن بطانة وأولٌاء"
 .(ٙ)أي: ولم ٌتخذوا بٌنهم وبٌن الكافرٌن دخٌلة مودة" لال الزجاج:" 
ِ َواَل َرسُوِلِه َواَل اْلُمْإِمنٌَِن َوِلٌَجةً{ ]التوبة :   وفً لوله تعالى:}َولَْم ٌَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 :وجوه من التفسٌر ،[ٙٔ

 .(2)أحدها : أنها الخٌانة ، لاله لتادة

                                                             
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٗ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
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، (ٗ)، والفراء(ٖ)، ومماتل(ٕ)، ولطرب(ٔ)، لاله ابن عباسمن ؼٌر المسلمٌن البطانة اوالثانً : أنه
 . ومنه لول الشاعر :(ٙ)، والزجاج(٘)، والطبري(ٗ)والفراء

 وجعلت لومن دون ذان ولٌجة                سالوا إلٌن الخٌر ؼٌر مشوب
 .(2)عن ابن عباس لوله: "}ولٌجة{ لال: الولٌجة: البطانة من ؼٌر دٌنهم" 
الولٌجة: البطانة من المشركٌن ٌتخذونهم فٌفشون إلٌهم أسرارهم،  الفراء:"لال  

 .(1)"وٌعلمونهم أمورهم. فنهوا عن ذلن
هو الشًء ٌدخل فً آخر ؼٌره، ٌماُل منه: "ولج فبلن فً كذا «: الولٌجة» لال الطبري:" 

ٌلِجه، فهو ولٌجة".، وإنما عنى بها فً هذا الموضع: البطانة من المشركٌن. نهى هللا المإمنٌن 
 .(5)أن ٌتخذوا من عدوهم من المشركٌن أولٌاء، ٌفشون إلٌهم أسرارهم"

ن لولهم: ولج فبلن فً كذا إذا دخل فٌه. وهذا لول والثالث : الدخول فً والٌة المشركٌن، م
 :(ٕٔ)، ومنه لول طرفة بن العبد(ٔٔ)،  أبً عبٌدة(ٓٔ)السدي

 فإن الموا فى ٌتّلجن موالجا               تضاٌك عنها أن تولّجه اإلبر 
 :(ٖٔ)وٌمال للكناس الذي ٌلج فٌه الوحش من الشجر: دولج وتولج، لال الشاعر

 دولجامتخذا منها إٌادا 
 . (ٗٔ)أن ٌدخل فً دٌن هللا ما ٌمارب به المنافمٌن"«:الولٌجة»لال ٌحٌى بن سبلم:"  
 .(٘ٔ)، لال: هو الكفر والنفاق، أو لال: أحدهما"«ولٌجة»وروي عن معمر عن الحسن:" 
 .(ٙٔ)وعن الربٌع فً لوله: "}ولٌجة{، لال: دخبلء" 
ُ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُوَن{  [، أي:" وهللا خبٌر بجمٌع أعمالكم ٙٔ]التوبة :  لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(2ٔ)ومجازٌكم بها"
 الفوابد:

أجرى العادة بممتضى  -وله الحمد -فإن هللا، امتحان هللا الناس فً الفتن للتمٌٌز بٌنهم -ٔ
الحكمة البالؽة أن ٌبتلً عباده بولوع الفتن لٌمٌز الصادق من الكاذب والمإمن من 

وٌظهرونه من ترن طاعته والعمل بمعصٌته، ومن هو بخبلؾ المنافك، بما ٌضمرونه 
 ذلن
 .(1ٔ)العالم العارؾ بما كان وما ٌكون"أي:" «:الخبٌر»ومن أسمابه تعالى:  -ٕ

                                                             
 .2ٙٗٔ/ٙ(:صٙٗٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .2ٙٗٔ/ٙ(:صٙٗٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٙٗ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .ٖٙٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٗٙٔ/ٗٔ(:ص1ٗ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٗ٘/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٔٔ)
 .1ٔ٘/ ٗفى ملحك دٌوانه من الستة وفى اللسان )ولج( والعٌنً (ٕٔ)
 .5الشطر فى دٌوان جرٌر )نشر الصاوى(  هذا(ٖٔ)
 .52ٙ/ٕتفسٌر بحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 .2ٙ٘ٔ/ٙ(:ص2ٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٙ٘ٔ/ٙ(:ص1ٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .2ٖٔ/ٗجامع األصول: (1ٔ)
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لال الخطابً:"هو العالم بكنه الشىء، المطلع على حمٌمته، كموله تعالى: } 
ٌَْراً { ]الفرلان: خبٌر; وله به خبر، وهو أخبر به [. ٌمال فبلن بهذا األمر 5٘فَاْسؤْل بِِه َخبِ

من فبلن; أي: أعلم. إال أن الخبر فً صفة المخلولٌن إنما ٌستعمل فً نوع العلم الذي 
 ٌدخلة االختبار، وٌتوصل إلٌه باالمتحان، واالجتهاد، دون النوع المعلوم ببدابه  العمول.

تجلى به سواء فٌما ؼمض من األشٌاء و فٌما لطؾ، وفٌما  -سبحانه-وعلم هللا 
منه وظهر. وإنما تختلؾ مدارن علوم اآلدمٌٌن الذٌن ٌتوصلون إلٌها بممدمات من حس، 
وبمعاناة من نظر، وفكر; ولذلن لٌل لهم: لٌس الخبر كالمعاٌنة، وتعالى هللا عن هذه 

 .(ٔ)الصفات علوا كبٌرا"
 المرآن

ِ شَ  اِهِدٌَن َعلَى أَْنفُِسِهْم بِاْلكُْفِر أُولَئَِن َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم }َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكٌَن أَْن ٌَْعُمُروا َمَساِجَد ّللا 
 [5ٔ({ ]التوبة : 5َٔوفًِ الن اِر هُْم َخاِلُدوَن )

 التفسٌر:
لٌس من شؤن المشركٌن إعمار بٌوت هللا، وهم ٌعلنون كفرهم باهلل وٌجعلون له شركاء. هإالء 

 رهم الخلود فً النار.المشركون بطلت أعمالهم ٌوم المٌامة، ومصٌ
 سبب النزول:
لال الواحدي:" لال المفسرون لما أسر العباس ٌوم بدر ألبل علٌه المسلمون فعٌروه  

بكفره باهلل ولطٌعة الرحم، وأؼلظ علً له المول، فمال العباس: ما لكم تذكرون مساوٌنا وال 
المسجد الحرام، ونحجب  تذكرون، محاسننا، فمال له علً: ألكم محاسن؟ لال: نعم، إنا لنعمر

ردا على العباس: }ما كان  -عز وجل  -الكعبة، ونسمً الحاج، ونفن العانً; فؤنزل هللا 
 .(ٕ)للمشركٌن أن ٌعمروا{ اآلٌة"

ِ َشاِهِدٌَن َعلَى أَْنفُِسِهْم ِباْلكُْفِر{   لوله تعالى:}َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكٌَن أَْن ٌَْعُمُروا َمَساِجَد َّللاَّ
[، أي:" لٌس من شؤن المشركٌن إعمار بٌوت هللا، وهم ٌعلنون كفرهم باهلل وٌجعلون 2ٔ:  ]التوبة

 .(ٖ)له شركاء"
 .(ٗ)لال السدي:" ٌمول: ما ٌنبؽً لهم أن ٌعمروه" 
ِ{ ]التوبة :    :(٘)[، وجهان2ٔوفً لوله تعالى:}َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكٌَن أَْن ٌَْعُمُروا َمَساِجَد َّللاَّ
 كان لهم أن ٌعمروها بالكفر ألن مساجد هللا تعالى تعمر باإلٌمان . أحدهما : ما

 والثانً : ما كان لهم أن ٌعمروه بالزٌارة له والدخول إلٌه.
 :(ٙ)[، ثبلثة ألوال2ٔوفً لوله تعالى:}َشاِهِدٌَن َعلَى أَْنفُِسِهْم ِباْلكُْفِر{ ]التوبة :  

كفرهم كما ٌدل علٌه إلرارهم ، فكؤن ذلن منهم هو أحدها : أن فٌما ٌمولونه أو ٌفعلونه دلٌل على 
 .(2)شهادتهم على أنفسهم ، لاله الحسن 

بالكفر ألنهم كذبوه وأكفروه وهو من أنفسهم ، لاله  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : ٌعنً شاهدٌن على رسول هللا 
 .(1)الكلبً 

والٌهودي إذا سبل لال : ٌهودي ، والثالث : أن النصرانً إذا سبل ما أنت ؟ لال : نصرانً ، 
 .(ٔ)وعابد الوثن ٌمول : مشرن ، وكان هإالء كفار وإن لم ٌمروا بالكفر ، لاله السدي

                                                             
 .ٖٙشؤن الدعاء: (ٔ)

 . ذكره بدون إسناد.ٖٕٗأسباب النزول: (ٕ)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٙ٘ٔ/ٙ(:صٓ٘ٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٖٗ-ٖٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
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[، أي:" هإالء المشركون بطلت 2ٔلوله تعالى:}أُولَبَِن َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم{ ]التوبة :  
 .(ٕ)أعمالهم ٌوم المٌامة"

 .(ٖ)لال أبو مالن:"ٌعنً، بطلت أعمالهم" 
 .(ٗ)[، أي:" ومصٌرهم الخلود فً النار"2ٔلوله تعالى:}َوفًِ النَّاِر هُْم َخاِلُدوَن{ ]التوبة :  
 .(ٙ)وروي عن السدي نحو ذلن .(٘)عن ابن عباس لوله: "}هم خالدون{، أي: خالدا أبدا" 
 الفوابد:
 منع المرآن الكرٌم المشركٌن من دخول المسجد الحرام، منعهم من عمارة سابر -ٔ

 المساجد، ألنهم ٌشركون مع هللا ؼٌره فً عباداتهم.
تعالى: }ما كان للمشركٌن أن  لالالشهادة تكون بالفعل، من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن  -ٕ

فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما  ،ٌعمروا مساجد هللا شاهدٌن على أنفسهم بالكفر{
 .(2)ٌفعلونه

والدلٌل لوله تعالى: }ما كان للمشركٌن أن الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، أن  -ٖ
ٌعمروا مساجد هللا شاهدٌن على أنفسهم بالكفر أولبن حبطت أعمالهم وفً النار هم 

[ ، ولوله تعالى: }ولدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 2ٔخالدون{ ]التوبة: 
 [.ٖٕمنثورا{ ]الفرلان: 

 المرآن
 ِ َ }إِن َما ٌَْعُمُر َمَساِجَد ّللا  َكاةَ َولَْم ٌَْخَ  إِال  ّللا  اَلةَ َوآتَى الز  ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوأَلَاَم الص   َمْن آَمَن بِاَّلل 

 [5ٔ({ ]التوبة : 5ٔفَعََسى أُولَئَِن أَْن ٌَُكونُوا ِمَن اْلُمْهتَِدٌَن )
 التفسٌر:

اآلخر، وٌمٌمون الصبلة وٌإتون ال ٌعتنً ببٌوت هللا وٌعمرها إال الذٌن ٌإمنون باهلل والٌوم 

ار هم المهتدون إلى الحك.  الزكاة، وال ٌخافون فً هللا لومة البم، هإالء العُمَّ
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{ ]التوبة :   ِ َمْن آَمَن بِاّللَّ [، أي:" ال 1ٔلوله تعالى:}إِنََّما ٌَْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ

 .(1)إمنون باهلل والٌوم اآلخر"ٌعتنً ببٌوت هللا وٌعمرها إال الذٌن ٌ
ار هذا   عن ابن إسحاق لال: ثم ذكر لول لرٌش: إنَّا أهُل الحرم، وسُماة الحاج، وعُمَّ

البٌت، وال أحد أفضل منا! فمال: }إنما ٌعمر مساجد هللا من آمن باهلل والٌوم اآلخر{، أي: إن 
ا بحمها }من آمن باهلل والٌوم عمارتكم لٌست على ذلن، }إنما ٌعمر مساجد هللا{، أي: من عمره
 .(5)اآلخر وألام الصبلة وآتى الزكاة ولم ٌخش إال هللا{، فؤولبن عمارها"

 :(ٓٔ)هذه المساجد لوالنوفً  
 :(ٔٔ)أحدهما : أنها مواضع السجود من المصلى ، فعلى هذا عمارتها تحتمل ثبلثة أوجه

 أحدها : بالمحافظة على إلامة الصبلة .
 الرٌاء .والثانً : بترن 

 والثالث : بالخشوع واإلعراض عما ٌنهى .

                                                                                                                                                                               
 .2ٙ٘ٔ/ٙ(:صٕ٘ٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٙ٘ٔ/ٙ(:صٖ٘ٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٙ٘ٔ/ٙ(:صٗ٘ٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.2ٙٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙ)
 .ٙٗ/ٔانظر: شرح الطحاٌة/ (2)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٙٔ/ٗٔ(:صٙ٘٘ٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
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والمول الثانً : أنها بٌوت هللا تعالى المتخذة إللامة الصلوات ، فعلى هذا عمارتها تحتمل ثبلثة 
 :(ٔ)أوجه

 أحدها : إنما ٌعمرها باإلٌمان من آمن باهلل تعالى .
 باهلل تعالى .والثانً : إنما ٌعمرها بالزٌارة لها والصبلة فٌها من آمن 
 والثالث : إنما ٌرؼب فً عمارة بنابها من آمن باهلل تعالى .

َكاةَ{ ]التوبة :   بَلةَ َوآتَى الزَّ [، أي:" ألام الصبلة المكتوبة 1ٔلوله تعالى:}َوأَلَاَم الصَّ
 .(ٕ)بحدودها، وأدى الزكاة المفروضة بشروطها"

َ{ ]التو   .(ٖ)[، أي:" خاؾ هللا ولم ٌرهب أحداً سواه"1ٔبة : لوله تعالى:}َولَْم ٌَْخَش إِالَّ َّللاَّ
[، أي:" فعسى أن ٌكونوا 1ٔلوله تعالى:}فَعََسى أُولَبَِن أَْن ٌَكُونُوا ِمَن اْلُمْهتَِدٌَن{ ]التوبة :  

 .(ٗ)فً زمرة المهتدٌن ٌوم المٌامة"
 [ وجهان:1ٔ]التوبة : وفً لوله تعالى:}فَعََسى أُوَلبَِن أَْن ٌَكُونُوا ِمَن اْلُمْهتَِدٌَن{  

 .(٘)أحدهما : أنه لال ذلن لهم تحذٌراً من فعل ما ٌخالؾ هداٌتهم
، والسدي، (ٙ)والثانً: أن كل }َعَسى{ من هللا واجبة وإن كانت من ؼٌره ترجٌاً ، لاله ابن عباس

  .(2)وابن إسحاق
 }َعَسى أَْن ٌَْبعَثََن َربَُّن ٌمول: إن أولبن هم المفلحون، كموله لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن عباس:" 

فً « عسى»، ٌمول: أن ربن سٌبعثن مماما محمودا، وهً الشفاعة، وكل (1)َممَاًما َمْحُموًدا{
 .(5)المرآن واجبة"
من هللا واجبة فً جمٌع المرآن إال لوله تعالى: }عسى ربه إن « عسى»لال المرطبً:" و 

 .(ٓٔ)من هللا إٌجاب"« عسى»أبو عبٌدة: [. ولال ٘طلمكن أن ٌبدله{ ]التحرٌم: 
لال أبو مالن: " كل شًء فً المران: )عسى( فهو واجب اال حرفٌن، حرؾ فً  

التحرٌم: }َعَسى َربُّهُ إِْن َطلَّمَكُن{
، وفً بنً اسرابٌل: }َعَسى َربُّكُْم أَْن ٌَْرَحَمكُم{(ٔٔ)

(ٕٔ)"(ٖٔ). 
اٍن: للرجاء; واإلشفاق; والتولع; لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: " }َعَسى{ تؤتً ألربعة مع 

; فإن هللا عّز وجّل ال ٌتَرجى; كل -ال الترجً  -والتعلٌل; والظاهر أنها هنا للتولع، أو للترجٌة 
شًء عنده هٌن; لكن الترجٌة بمعنى أنه ٌرٌد من المخاَطب أن ٌرجو هذا; أي افعلوا ما آمركم 

والع حتى فً األمور ؼٌر التعبدٌة، أحٌاناً به عسى أن ٌكون خٌراً; وهذا الذي ذكره هللا هنا 
ٌفعل اإلنسان شٌباً من األمور العادٌة، وٌمول: لٌتنً لم أفعل، أو لٌت هذا لم ٌحصل; فإذا العالبة 
تكون حمٌدة; فحٌنبذ ٌكون كره شٌباً وهو خٌر له; المتال كره لنا ولكن عالبته خٌر; ألن المماتل 

ّل آمراً نبٌه أن ٌمول: }لل هل تربصون بنا إال إحدى فً سبٌل هللا حاله كما لال عّز وج
ٌعنً: ال بد من إحدى حسنٌٌن وهما إما النصر، والظفر; وإما  -[ٕ٘الحسنٌٌن{ ]التوبة: 

 .(ٗٔ)الشهادة"

                                                             
 .2ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .11ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .11ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .11ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٙٙٔ/ٙ(:صٓٙٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٙٔ/ٗٔ(:صٙ٘٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .[25]اإلسراء : (1)
 .2ٙٙٔ/ٙ(:صٓٙٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٖ/ ٖتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .[٘]التحرٌم : (ٔٔ)
 .[1]اإلسراء : (ٕٔ)
 .1ٖٖ/ ٕ(: ص 2ٕٔٓأخرجه ابن أبً حاتم )(ٖٔ)
 .5ٗ/ ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن)سورة البمرة(: (ٗٔ)
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 الفوابد:
 فضٌلة عمارة المساجد بالعبادة فٌها وتطهٌرها وصٌانتها. -ٔ
 الزكاة والخشٌة من هللا تعالى. وجوب اإلٌمان باهلل والٌوم اآلخر وإلام الصبلة وإٌتاء -ٕ
 أهل األمن والنجاة من النار هم أصحاب الصفات األربع المذكورة فً اآلٌة. -ٖ
 المرآن

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَجاَهَد فِ   اْلَحاّجِ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاَّلل 
ِ }أََجعَْلتُْم ِسمَاٌَةَ ً َسبٌِِل ّللا 

ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظ اِلِمٌَن )اَل  ِ َوّللا   [5ٔ({ ]التوبة : 5ٌَْٔستَُووَن ِعْنَد ّللا 

 التفسٌر:
ما تمومون به من سمً الحجٌج وِعمارة المسجد الحرام كإٌمان من آمن باهلل  -أٌها الموم-أجعلتم 

فرٌن عند هللا، ألن هللا ال والٌوم اآلخر وجاهد فً سبٌل هللا؟ ال تتساوى حال المإمنٌن وحال الكا
 ٌمبل عمبل بؽٌر اإلٌمان. وهللا سبحانه ال ٌوفك ألعمال الخٌر الموم الظالمٌن ألنفسهم بالكفر.

 (، ألوال:ٕٓ-5ٔفً سبب نزول اآلٌتان)
فمال رجل: ما أبالً أن ال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -احدها: عن النعمان بن بشٌر لال: "كنت عند منبر رسول هللا 

مل عمبل بعد أن أسمً الحاج، ولال اآلخر: ما أبالً أن ال أعمل عمبل بعد أن أعمر المسجد أع
الحرام ولال آخر: الجهاد فً سبٌل أفضل مما للتم، فزجرهم عمر ولال: ال ترفعوا أصواتكم عند 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل هللا ولكنً إذا صلٌت دخلت فاستفتٌت رسو -وهو ٌوم الجمعة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -منبر رسول هللا 
فٌما اختلفتم فٌه، ففعل. فؤنزل هللا تعالى: }أجعلتم سماٌة الحاج وعمارة المسجد الحرام{ إلى لوله 

 .(ٔ)تعالى: }وهللا ال ٌهدي الموم الظالمٌن{"
لال العباس بن عبد المطلب حٌن أسر ٌوم بدر : لبن كنتم سبمتمونا  لال ابن عباس:"والثانً: 

باإلسبلم والهجرة والجهاد ، لمد كنا نعمر المسجد الحرام ، ونسمً الحاج ، ونفن العانً! لال هللا 

: }أجعلتم سماٌة الحاج{، إلى لوله : }الظالمٌن{ ، ٌعنً: أن ذلن كان فً الشرن ، وال ألبل ما 
 .(ٕ)"كان فً الشرن

الضحان:"ألبل المسلمون على العباس وأصحابه الذٌن أسُروا ٌوم بدر وروي عن 
ٌعٌِّرونهم بالشرن، فمال العباس: أما وهللا لمد كنَّا نَعُمر المسجَد الحرام، ونفُنُّ العانً، ونحجب 

 .(ٖ)البٌَت، ونسمً الحاج! فؤنزل هللا: }أجعلتم سماٌة الحاج{، اآلٌة"
تلحك بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص؟  ٌرٌن ومرة الهمدانً: "لال علً للعباس: أال تهاجر؟ أالولال ابن س والثالث:

لال: ألست فً شًء أفضل من الهجرة؟ ألست أسمً حاج بٌت هللا وأعمر المسجد الحرام؟ 
 .(٘)"(ٗ)فنزلت هذه اآلٌة، ونزل لوله تعالى: }الَِّذٌَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا{

: "نزلت اآلٌة فً علً والعباس (ٕ)، ودمحم بن كعب المرظً(ٔ)والشعبً (ٙ)ولال الحسنوالرابع: 
والعباس وطلحة بن شٌبة، وذلن أنهم افتخروا، فمال طلحة: أنا صاحب البٌت بٌدي مفتاحه ولو 

                                                             
(، والطبري 5ٖٕح:  - 5٘ٔ/1ٔ( واإلمام أحمد )الفتح الربانً: 125ٔح:  - 55ٗٔ/ٖأخرجه مسلم )(ٔ)
، وأبو داود وابن المنذر وابن أبً حاتم وابن حبان وأبو الشٌخ وابن مردوٌه )فتح 5ٙٔ/ٗٔ(:ص2٘٘ٙٔ)

( عن النعمان ٖٕٗح:  - ٕٙٙ/ٔ،  والطبرانً فً "األوسط" )1ٕٔ/ٖ( وكما فً الدر المنثور:ٖ٘ٗ/ٕالمدٌر: 
 . واللفظ له.ٖٕٗبه، وأخرجه الواحدي فً اسباب النزول:

( من وجه آخر عن النعمان 2ٙ/ٓٔ( وابن جرٌر )ٕٖٗ/ٕوٌشهد له: ما أخرجه عبد الرزاق )تفسٌر ابن كثٌر: 
 .به، وإسناده صحٌح

( من طرٌك ٖٙٗ/ٕوابن المنذر وابن أبً حاتم )فتح المدٌر:  2ٓٔ-5ٙٔ/ٗٔ(:ص1٘٘ٙٔأخرجه الطبري)(ٕ)
. ٕٗٗعن ابن عباس رضً هللا عنهما به، والواحدي فً أسباب النزول: -وهو علً بن أبً طلحة  -الوالبً 

 .وإسناده صحٌح
 .2ٕٔ/ٗٔ(:صٙٙ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .[ٕٓ]التوبة : (ٗ)
 .]مرسل[ٕ٘ٗ-ٕٗٗ، وذكره الواحدي فً أسباب النزول:2ٙ5ٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
نزلت فً علً، وعباس، وعثمان، وشٌبة، تكلموا  .  ولفظه:"2ٔٔ/ٗٔ(:صٔٙ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)

 فً ذلن، فمال العباس: ما أرانً إال تارن سماٌتنا! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ألٌموا على سماٌتكم، فإن لكم فٌها خًٌرا".



ٕٔٔ 
 

أشاء بت فٌه وإلً ثٌاب بٌته، ولال العباس: أنا صاحب السماٌة والمابم علٌها، ولال علً: ما 
مد صلٌت ستة أشهر لبل الناس، وأنا صاحب الجهاد. فؤنزل هللا تعالى هذه أدري ما تموالن، ل

 .(ٖ)اآلٌة"
وعن السدي:" افتخر علً، وعباس، وشٌبة بن عثمان، فمال للعباس: أنا أفضلكم، أنا  

اج بٌت هللا! ولال شٌبة: أنا أعُمر مسجد هللا! ولال علً: أنا هاجرت مع رسول هللا  أسمً ُحجَّ
، وأجاهد معه فً سبٌل هللا! فؤنزل هللا: }الذٌن آمنوا وهاجروا وجاهدوا فً سبٌل هللا{، إلى: ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٗ)}نعٌم ممٌم{"
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر   لوله تعالى:}أََجعَْلتُْم ِسمَاٌَةَ اْلَحاّجِ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاّللَّ

ِ{ ]التوبة : َوَجاَهَد فًِ َسبٌِِل  ما تمومون به من سمً الحجٌج  -أٌها الموم-[، أي:" أجعلتم 5َّٔللاَّ
 .(٘)وِعمارة المسجد الحرام كإٌمان من آمن باهلل والٌوم اآلخر وجاهد فً سبٌل هللا؟"

لال الطبري:" وهذا توبٌخ من هللا تعالى ذكره لموم افتخروا بالسماٌة وسدانة البٌت،  
الفخر فً اإلٌمان باهلل والٌوم اآلخر والجهاد فً سبٌله، ال فً الذي فؤعلمهم جل ثناإه أن 

دانة والسماٌة" افتخروا به من الّسِ
(ٙ). 

 .(2)ٌعنً بعمارته السدانة والمٌام به" لال الماوردي:" 
عن الحسن لال: لما نزلت }أجعلتم سماٌة الحاج{، لال العباس: ما أرانً إال تارن  

 .(1) "ألٌموا على سماٌتكم فإن لكم فٌها خًٌرا"سماٌتنا! فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ِ{ ]التوبة :    [، أي:" ال تتساوى حال المإمنٌن وحال 5ٔلوله تعالى:}اَل ٌَْستَُووَن ِعْنَد َّللاَّ

 .(5)الكافرٌن عند هللا"
 .(ٓٔ)لال ابن عباس:"  "ٌعنً:الذٌن زعموا أنهم أهل العمارة" 
إنكار أن ٌشبه المشركون بالمإمنٌن، وأعمالهم المحبطة لال الزمخشري:" المعنى  

بؤعمالهم المثبتة، وأن ٌسوى بٌنهم. وجعل تسوٌتهم ظلما بعد ظلمهم بالكفر. وروى أن المشركٌن 
لالوا للٌهود: نحن سماة الحجٌج وعمار المسجد الحرام، أفنحن أفضل أم دمحم وأصحابه؟ فمالت لهم 

 .(ٔٔ)الٌهود: أنتم أفضل"
سماة الحاج وعمرة المسجد :»-وكان من المراء-ابن الزبٌر وأبى وجزة السعدي ولراءة

 .(ٕٔ)«الحرام
ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{ ]التوبة :   [، أي:" وهللا سبحانه ال ٌوفك 5ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٖٔ)ألعمال الخٌر الموم الظالمٌن ألنفسهم بالكفر"

                                                                                                                                                                               
 .نزلت فً علً، والعباس، تكلما فً ذلن" :". ولفظه2ٔٔ/ٗٔ(:صٕٙ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
افتخر طلحة بن شٌبة من بنً عبد الدار، وعباس بن  . ولفظه:"2ٔٔ/ٗٔ(:صٕٙ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)

عبد المطلب، وعلً بن أبً طالب، فمال طلحة، أنا صاحب البٌت، معً مفتاحه، لو أشاء بِتُّ فٌه! ولال عباس: 
علٌها، ولو أشاء بِتُّ فً المسجد! ولال علً: ما أدري ما تموالن، لمد صلٌت إلى المبلة  أنا صاحب السماٌة والمابم

ستة أشهر لبل الناس، وأنا صاحب الجهاد! فؤنزل هللا: }أجعلتم سماٌة الحاج وعمارة المسجد الحرام{، اآلٌة 
 كلها".

 . ]مرسل[ٕٗٗأسباب النزول للواحدي: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٗٔ(:ص٘ٙ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٙٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٗ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .2ٕٔ-2ٔٔ/ٗٔ(:صٗٙ٘ٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٙ1ٔ/ٙ(:ص1ٙٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٙ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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 .(ٔ)أن ذلن كان فً الشرن، وال ألبل ما كان فً الشرن"لال ابن عباس:"  " ٌعنً:  
عن ابن عباس لوله: )أجعلتم سماٌة الحاج( ، إلى لوله: )الظالمٌن( ، وذلن أن المشركٌن  

لالوا: عمارة بٌت هللا، ولٌام على السماٌة، خٌر ممن آمن وجاهد، وكانوا ٌفخرون بالحرم 
اره.  فذكر هللا استكبارهم وإعراضهم، فمال ألهل الحرم من وٌستكبرون، من أجل أنهم أهله وعُمَّ

ٌْكُْم فَكُْنتُْم َعلَى أَْعمَابِكُْم تَْنِكُصوَن ُمْستَْكِبِرٌَن بِِه َساِمًرا  المشركٌن: }لَْد َكاَنْت آٌَاِتً تُتَْلى َعلَ
، ألنهم [ ، ٌعنً أنهم ٌستكبرون بالحرم. ولال: }به سامًرا{2ٙ، ٙٙتَْهُجُروَن{ ]سورة المإمنون: 

ًَّ ملسو هيلع هللا ىلص. فخٌَّر اإلٌمان باهلل والجهاد مع نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص، على  كانوا ٌسمرون، وٌهجرون المرآن والنب
عمران المشركٌن البٌَت ولٌامهم على السماٌة. ولم ٌكن ٌنفعهم عند هللا مع الشرن به، أن كانوا 

ٌستوون عند هللا وهللا ال ٌهدي الموم الظالمٌن{، ٌعنً: الذٌن ٌعمرون بٌته وٌخدمونه. لال هللا: }ال 
 .(ٕ)زعموا أنهم أهل العمارة، فسماهم هللا "ظالمٌن"، بشركهم، فلم تؽن عنهم العمارة شٌبًا"

 المرآن
ِ بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم أَْعَظُم  ِ َوأُولَئَِن }ال ِذٌَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فًِ َسبٌِِل ّللا  َدَرَجةً ِعْنَد ّللا 

 [ٕٓ({ ]التوبة : ٕٓهُُم اْلفَائُِزوَن )
 التفسٌر:

الذٌن آمنوا باهلل وتركوا دار الكفر لاصدٌن دار اإلسبلم، وبذلوا أموالهم وأنفسهم فً الجهاد 
 إلعبلء كلمة هللا، هإالء أعظم درجه عند هللا، وأولبن هم الفابزون برضوانه.

ِ بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة لوله تعالى:  }الَِّذٌَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
ِ{ ]التوبة :  [، أي:" الذٌن آمنوا باهلل وتركوا دار الكفر لاصدٌن دار اإلسبلم، وبذلوا ِٕٓعْنَد َّللاَّ

 .(ٖ)الء أعظم درجه عند هللا"أموالهم وأنفسهم فً الجهاد إلعبلء كلمة هللا، هإ
 .(ٗ)لال الزمخشري:أي:" هم أعظم درجة عند هللا من أهل السماٌة والعمارة عندكم" 

لال ابن عباس:" ٌمول: ال هجرة بعد الفتح، إنما هو الشهادة بعد ذلن وذلن أن المإمنٌن  
المهاجر المباٌن لمومه فً  كانوا على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على ثبلث منازل منهم: المإمن
 .(٘)الهجرة، خرج إلى لوم مإمنٌن فً دٌارهم وعمارهم وأموالهم"

[، أي:" وأولبن هم الفابزون ٕٓلوله تعالى:}َوأُولَبَِن هُُم اْلفَابُِزوَن{ ]التوبة :  
 .(ٙ)برضوانه"
 .(2)لال الزمخشري:أي:" }وأولبن هم الفابزون{، ال أنتم والمختصون بالفوز دونكم" 
 .(1)عن السدي لوله: "}وأولبن هم الفابزون{، لال: إلى نعٌم ممٌم" 

 [:ٕٓ-5ٔفوابد اآلٌتٌن:]
أكمل المإمنٌن وأعبلهم درجة، وألربهم من هللا منزلة من جمع الصفات الثبلث  -ٔ

 ( وهً اإلٌمان والهجرة والجهاد فً سبٌل هللا بالمال والنفس.ٕٓالمذكورة فً اآلٌة )
 والجهاد.فضل الهجرة  -ٕ
 تفاوت أهل الجنة فً علو درجاتهم. -ٖ
 المرآن

ُرهُْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجن اٍت لَُهْم فٌَِها نَِعٌٌم ُمِمٌٌم )  [ٕٔ({ ]التوبة : ٕٔ}ٌُبَّشِ
 التفسٌر:

                                                             
 .2ٙ1ٔ/ٙ(:ص5ٙٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٓٔ/ٗٔ(:ص5٘٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙ٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٙ5ٔ/ٙ(:ص2ٔٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .15ٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٙ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٙ5ٔ/ٙ(:ص2ٖٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
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 إن هإالء المإمنٌن المهاجرٌن لهم البشرى من ربهم بالرحمة الواسعة والرضوان الذي ال سخط
 بعده، ومصٌرهم إلى جنات الخلد والنعٌم الدابم.

ُرهُْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوِرْضَواٍن{ ]التوبة :   [، أي:" إن هإالء ٕٔلوله تعالى:}ٌُبَّشِ
 .(ٔ)المإمنٌن المهاجرٌن لهم البشرى من ربهم بالرحمة الواسعة والرضوان الذي ال سخط بعده"

ذكره: ٌبشر هإالء الذٌن آمنوا وهاجروا وجاهدوا فً سبٌل لال الطبري:" ٌمول تعالى  
هللا }ربُّهم برحمة منه{، لهم، أنه لد رحمهم من أن ٌعذبهم ، وبرضوان منه لهم، بؤنه لد رضً 

 .(ٕ)عنهم بطاعتهم إٌاه، وأدابهم ما كلَّفهم"
 .(ٖ)أي: ٌعلمهم فً الدنٌا ما لهم فً اآلخرة" لال الزجاج:" 
[، أي:" ومصٌرهم إلى جنات الخلد ٕٔنَّاٍت لَُهْم فٌَِها نَِعٌٌم ُمِمٌٌم{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوجَ  

 .(ٗ)والنعٌم الدابم"
 .(٘)لال الطبري:" ٌمول: وبساتٌن، ال ٌزول وال ٌبٌد، ثابت دابٌم أبًدا لهم" 
 عن جابر بن عبد هللا لال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة، لال هللا سبحانه: أُعطٌكم أفضل 

من هذا، فٌمولون: ربَّنا، أيُّ شًء أفضل من هذا؟ لال: ِرْضوانً"
(ٙ). 

 الفوابد:
 بٌان فضل هإالء الذٌن آمنوا وهاجروا وجاهدوا فً سبٌل هللا. -ٔ
بٌان حال الجنات التً وعدها المتمون وما ٌصوره لوله: } لَُهْم فٌَِها نَِعٌٌم ُمِمٌٌم{، من نعٌم  -ٕ

 ثابت دابٌم.
 المرآن
َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظٌٌم ) }َخاِلِدٌنَ   [ٕٕ({ ]التوبة : ٕٕفٌَِها أَبًَدا إِن  ّللا 
 التفسٌر:

ماكثٌن فً تلن الجنان ال نهاٌة إللامتهم وتنعمهم، وذلن ثواب ما لدَّموه من الطاعات والعمل 
 الصالح فً حٌاتهم الدنٌا. إن هللا تعالى عنده أجر عظٌم لمن آمن وعمل صالحا بامتثال أوامره

 واجتناب نواهٌه.
[، أي:" ماكثٌن فً تلن الجنان ال نهاٌة ٕٕلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا{ ]التوبة :  

 .(2)إللامتهم وتنعمهم"
 .(1)لال الطبري:ٌمول:" ماكثٌن فٌها، ٌعنً فً الجنات. }أبدا{، ال نهاٌة لذلن وال حد" 
 .(5)ٌعنً: ممٌمٌن دابمٌن فً الجنات أبدا، هو تؤكٌد للخلود" لال أبو اللٌث:" 
َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظٌٌم{ ]التوبة :   [، أي:" إن هللا تعالى عنده أجر عظٌم ٕٕلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٓٔ)لمن آمن وعمل صالحا بامتثال أوامره واجتناب نواهٌه"
 .(ٔٔ)وهً الجنة" لال أبو اللٌث:" 
" ٌمول: إن هللا عنده لهإالء المإمنٌن الذٌن نعتَهم جل ثناإه النعَت الذي لال الطبري: 

ذكر فً هذه اآلٌة }أجر{، ثواب على طاعتهم لربّهم، وأدابهم ما كلفهم من األعمال، }عظٌم{ 
 .(ٔ)وذلن النعٌم الذي وعَدهم أن ٌعطٌهم فً اآلخرة"

                                                             
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٗٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٗٔ/ٗٔ(:ص2ٙ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٗ/ٕبحر العلوم: (5)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٗ/ٕبحر العلوم: (ٔٔ)
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 الفوابد:
 أن هذا التخلٌد أبدي.أن أهل الجنة خالدون فٌها، ولد دلّت النصوص  -ٔ
 عظم هذا األجر، وهللا تعالى هو العظٌم جل وعبل ولد أثنى على هذا النعٌم. -ٕ
بٌان فضل هللا تعالى على عباده إذ جعل هذا الجزاء أجرا بمنزلة األجر المحتم الذي البد  -ٖ

 من ان ٌناله العبد.
 المرآن

ٌَماِن َوَمْن }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تَت ِخذُوا  آبَاَءكُْم َوِإْخَوانَكُْم أَْوِلٌَاَء إِِن اْستََحبُّوا اْلكُْفَر َعلَى اإْلِ
 [ٖٕ({ ]التوبة : ٌَٖٕتََول ُهْم ِمْنكُْم فَؤُولَئَِن هُُم الظ اِلُموَن )

 التفسٌر:
خوان من اآلباء واإل-ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تتخذوا ألرباءكم 

أولٌاء، تفشون إلٌهم أسرار المسلمٌن، وتستشٌرونهم فً أموركم، ما داموا على الكفر  -وؼٌرهم
معادٌن لئلسبلم. ومن ٌتخذهم أولٌاء وٌُْلِك إلٌهم المودة فمد عصى هللا تعالى، وظلم نفسه ظلًما 

  عظًٌما.
 [، وجوه:ٕٗ-ٖٕفً سبب نزول اآلٌات:]

لحاج{، أمروا بالهجرة فمال العباس بن عبد المطلب: أنا أسمً أحدها: عن مجاهد، لوله:"}سماٌة ا
الحاج، ولال طلحة أخو بنً عبد الدار: أنا أحجب الكعبة، فبل نهاجر، فؤنزلت :}ال تتخذوا آباءكم 

 .(ٕ)وإخوانكم أولٌاء إن استحبوا الكفر على اإلٌمان{"
بالهجرة إلى المدٌنة جعل الرجل  - ملسو هيلع هللا ىلص -والثانً: نمل الواحدي عن الكلبً: "لما أمر رسول هللا 

ٌمول ألبٌه وأخٌه وامرأته: إنا لد أمرنا بالهجرة، فمنهم من ٌسرع إلى ذلن وٌعجبه، ومنهم من 
ٌتعلك به زوجته وعٌاله وولده، فٌمولون: ناشدنان هللا أن تدعنا إلى ؼٌر شًء فنضٌع، فٌرق 

عالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم{ فٌجلس معهم وٌدع الهجرة، فنزل لول هللا ت
اآلٌة. ونزل فً الذٌن تخلفوا بمكة ولم ٌهاجروا لوله تعالى: }لل إن كان آباإكم{ إلى لوله: 

 .(ٖ)}فتربصوا حتى ٌؤتً هللا بؤمره{ ٌعنً: المتال وفتح مكة"
س: لال: "لما أمر وفً السٌاق نفسه نمل البؽوي عن الكلبً عن أبً صالح عن ابن عبا

النبً ملسو هيلع هللا ىلص الناس بالهجرة إلى المدٌنة، فمنهم من ٌتعلك به أهله وولده، ٌمولون: ننشدن باهلل أن ال 
 .(ٗ)تضٌعنا. فٌرق لهم فٌمٌم علٌهم وٌدع الهجرة، فؤنزل هللا عز وجل هذه اآلٌة"

سبلم فلحموا بمكة من المدٌنة فنهى والثالث: ولال مماتل: " نزلت فً السبعة الذٌن ارتدوا عن اإل
 .(٘)هللا عن والٌتهم فمال: }ومن ٌتولهم منكم{ ٌا معشر المإمنٌن }فؤولبن هم الظالمون{"

[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله ٖٕلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]التوبة :  
 .(ٙ)وعملوا بشرعه"

:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن ٌا أٌها الذٌن آمنوا إال أن -عنهمارضً هللا -لال ابن عباس
علٌا شرٌفها وأمٌرها وسٌدها، وما من أصحاب دمحم أحد إال ولد عوتب فً المرآن إال علً بن 

 .(2)أبً طالب فإنه لم ٌعاتب فً شًء منه"
ٌَا أٌََُّها الَّذِ -رضً هللا عنه-لال ابن مسعود  ٌَن آَمنُوا{ فؤرعها : "إذا سمعت هللا ٌمول: }

 .(ٔ)(ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[; فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

                                                                                                                                                                               
 .2٘ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22ٓٔ/ٙ(:ص21ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕ٘ٗأسباب النزول: (ٖ)
وعزاه ابن حجر للثعلبً من رواٌة جوٌبر عن الضحان عن ابن عباس. انظر: الكافً  .ٕٗ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)

 .(2ٗالشاؾ ص )
 (.2ٗانظر: الكافً الشاؾ ص )، ، وعزاه ابن حجر للثعلبًٗٙٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٙٙٔ/٘(:ص111ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
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 .(ٕ)منهم" -ملسو هيلع هللا ىلص -عن الزهري لال: "إذا لال هللا: ٌا أٌها الذٌن آمنوا إفعلوا، فالنبً
ٌا أٌها » عن خٌثمة لال: "ما تمرإون فً المرآن :}ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة:

 .(ٖ)«"المساكٌن
ٌَماِن{ ]التوبة :   ٌَاَء إِِن اْستََحبُّوا اْلكُْفَر َعلَى اإْلِ لوله تعالى:}اَل تَتَِّخذُوا آبَاَءكُْم َوإِْخَوانَكُْم أَْوِل
أولٌاء، تفشون إلٌهم أسرار  -من اآلباء واإلخوان وؼٌرهم-[، أي:" ال تتخذوا ألرباءكم ٖٕ

 .(ٗ)ً أموركم، ما داموا على الكفر معادٌن لئلسبلم"المسلمٌن، وتستشٌرونهم ف
لال المرطبً:" }إن استحبوا{، أي: أحبوا، كما ٌمال: استجاب بمعنى أجاب. أي ال  

تطٌعوهم وال تخصوهم. وخص هللا سبحانه اآلباء واإلخوة إذ ال لرابة ألرب منها. فنفى المواالة 
أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا الٌهود والنصارى بٌنهم كما نفاها بٌن الناس بموله تعالى:}ٌا 

[، لٌبٌن أن المرب لرب األدٌان ال لرب األبدان، ولم ٌذكر األبناء فً هذه ٔ٘أولٌاء{]المابدة: 
اآلٌة إذ األؼلب من البشر أن األبناء هم التبع لآلباء. واإلحسان والهبة مستثناة من الوالٌة. لالت 

صلً »مت علً راؼبة وهً مشركة أفؤصلها؟ لال: أسماء: ٌا رسول هللا، إن أمً لد
 .(ٙ)"(٘)«أمن

 .(2)عن أبً مالن :"لوله }استحبوا{، لال: إختاروا" 
عن مماتل بن حٌان لوله: "}ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولٌاء إن استحبوا الكفر على  

إلى النبً صلى اإلٌمان ومن ٌتولهم منكم فؤولبن هم الظالمون{، ٌعنً: الهجرة، ٌمول: هاجروا 
 .(1)هللا علٌه وسلم"
ٌَتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَؤُولَبَِن هُُم الظَّاِلُموَن{ ]التوبة :   [، أي:" ومن ٌتخذهم ٖٕلوله تعالى:}َوَمْن 

 .(5)أولٌاء وٌُْلِك إلٌهم المودة فمد عصى هللا تعالى، وظلم نفسه ظلًما عظًٌما"
لجمٌع المإمنٌن كافة، وهً بالٌة الحكم إلى لال المرطبً:" ظاهر هذه اآلٌة أنها خطاب  

ٌوم المٌامة فً لطع الوالٌة بٌن المإمنٌن والكافرٌن. وروت فرلة أن هذه اآلٌة إنما نزلت فً 
الحض على الهجرة ورفض ببلد الكفرة. فالمخاطبة على هذا إنما هً للمإمنٌن الذٌن كانوا بمكة 

آلباء واإلخوة فٌكونوا لهم تبعا فً سكنى ببلد وؼٌرها من ببلد العرب، خوطبوا بؤال ٌوالوا ا
 .(ٓٔ)الكفر"
 الفوابد:
 مباعدة الكفار والمفسدٌن والؽلظة علٌهم. -ٔ
نفً الوالٌة بٌن أهل الحك وأهل الباطل: إذ نفاها تعالى بٌن المإمنٌن والكافرٌن، ونهى  -ٕ

أٌََُّها الَِّذٌَن عنها فً مثل آٌات العمود، واألنفال، وبراءة، والممتحنة; فمال تعالى: }ٌَا 
ٌَاَء{ ]المابدة:  ِ ٔ٘آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا اْلٌَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِل ًّ ِ َوالنَِّب [، }َولَْو َكانُوا ٌُْإِمنُوَن بِاّللَّ

ٌَاَء{ ]المابدة:  ٌِْه َما اتََّخذُوهُْم أَْوِل ًْ 1َٔوَما أُْنِزَل ِإلَ ٍء{ ]األنفال: [، }َما لَكُْم ِمْن َواَلٌَتِِهْم ِمْن َش
[، }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا آَباَءكُْم َوإِْخَوانَكُْم أَْوِلٌَاَء إِِن اْستََحبُّوا اْلكُْفَر َعَلى 2ٕ

                                                                                                                                                                               
 .5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .5ٙٙٔ/٘(:ص111ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٙٙٔ/٘(:ص111ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
فً الجهاد، باب إثم من عاهد ثم ؼدر، و  2/5ٔفً الهبة، باب الهدٌة للمشركٌن، و  ٕٙٔ، ٔٙٔ/ٙالبخاري (٘)
( فً الزكاة، باب فضل الصدلة ٖٓٓٔفً األدب، باب صلة الوالد المشرن، وأخرجه مسلم رلم ) 1ٔو  2ٔ/ٖٔ
 .( فً الزكاة، باب الصدلة على أهل الذمة1ٙٙٔأللربٌن ولو كانوا مشركٌن، وأبو داود رلم )على ا

 .1/5ٗتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .22ٓٔ/ٙ(:ص1ٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .22ٓٔ/ٙ(:ص25ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٗ-1/5ٖتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
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ٌَماِن{ ]التوبة:  ٌَاَء تُْلمُ ٖٕاإْلِ كُْم أَْوِل ي َوَعُدوَّ ٌِْهْم [، }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا َعُدّوِ َل وَن إِ
ِة{ ]الممتحنة:   [.ٔبِاْلَمَودَّ

 حرمة اتخاذ الكافرٌن أولٌاء ٌوادون ولو كانوا من ألرب األلرباء كاألب واالبن واألخ. -ٔ
 من الظلم الفظٌع مواالة من عادى هللا ورسوله والمإمنٌن. -ٕ

 ذكر اهل العلم من شروط الشهادتٌن، سبعة نماط:
بمدلولها الذي ٌمتضٌه جمٌع معانً توحٌد األلوهٌة السابك  العلم المنافً للجهل: وهو العلم - أ

ذكره، كما ٌمتضً أٌضا محبة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتعظٌمه ملسو هيلع هللا ىلص وطاعته وااللتداء بهدٌه، 
 واالندفاع لنصرة ما جاء به من الحك بجمٌع الموى والمادٌات.

ٌمٌن ٌطمبن للبه إلٌه، دون تسرب شًء من  الٌمٌن المنافً للشن: وهو النطك بهما عن - ب
 الشكون التً ٌموم ببذرها شٌاطٌن الجن واإلنس.

المبول المنافً للرد: وهو لبول جمٌع ما ٌلزم من مدلوهما، بحٌث ٌمبل الناطك بهما جمٌع  - ت
لفاسد، ما ورد من هللا على لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص دون رد شًء منه، أو الجناٌة علٌه بالتؤوٌل ا

 الذي وصفه هللا بؤنه تحرٌؾ للكلم عن مواضعه.
االنمٌاد المنافً للترن: وهو االنمٌاد لحكم هللا الذي اعترؾ بحصر األلوهٌة له فً هذه  - ث

الشهادة، واالستسبلم لجمٌع شرعه الوارد فً كتابه وسنة نبٌه كما ٌستلزم ذلن، دون ترن 
 ذب.شًء منه إنكارا أو تهاونا بحجة المتكاسل الكا

اإلخبلص المنافً للشرن: وهو أن تصدر منه جمٌع األلوال واألفعال خالصة لوجه هللا  - ج
وإبتؽاء مرضاته، لٌس فٌها شاببة رٌاء أو سمعة أو لصد نفع أو ؼرض شخصً أو شهوة 
نفسٌة ظاهرة أو خفٌة، أو االندفاع إلى العمل لمحبة شخص أو مذهب أو مبدء ٌستسلم له 

 ٌإثر محبة ؼٌره على طاعته.بؽٌر هدى من هللا، أو 

الصدق المنافً للنفاق: وهو الصدق مع هللا الذي اعترؾ بحصر األلوهٌة له فً هذه  - ح
الشهادة، وهو توحٌد اإلرادة، وذلن ببذل الجهد فً طاعة هللا وإمتثال أوامره وحفظ حدوده 

طك بها والؽٌرة على حرماته والؽضب له واالنتصار لدٌنه، دون تهاون أو فتور، إذ من ن
دون العمل بذلن كان منافما مخادعا هلل ورسوله والمإمنٌن، أو مشرن عابد لشٌطانه وهوى 
نفسه، ولد كذب لوله بعمله وسوء خطته، فلذا كان الكذب فً أصل العمٌدة نفالا، سواء كان 

 الكذب لفظٌا أو عملٌا، بل الكذب العملً أشد وأفظع.
عن محبة ممرونة باإلجبلل والتعظٌم، كما ٌستلزمه المحبة المنافٌة لضدها: وهو النطك بها  - خ

حصر التؤله هلل جل وعبل فً هذه الشهادة، وذلن بالمٌام بجمٌع شروط المحبة ولوازمها التً 
 ال تنفن عنها، بٌن المحب والمحبوب شرعا وعمبل.

 وشروط المحبة ولوازمها، هً:
 موافمة المحبوب فٌما ٌحبه وٌرضاه. - أ
 ٌسخطه.رفض ما ٌكرهه أو  - ب
 محبة أحبابه وبؽض أعدابه. - ت
 مواالة من وااله ومعاداة من عاداه. - ث
 المٌام بنصرته والسٌر فٌما رسمه عن حب وإخبات. - ج

فمن عكس هذه األمور ولم ٌوافك محبوبه فٌها، فهو كاذب فً محبته، ولٌس عنده من المحبة 
ساع فٌما ٌكره  سوى الدعوى الفاجرة، إذ من أدعى محبة أحد وهو مخالؾ له فٌما ٌحب أو

فدعواه واضحة للبطبلن، كذلن من أدعى محبة أحد وهو محب ألعدابه أو موال لهم أو مبؽض 
 ألحبابه أو معاد ألولٌابه فكذبه ظاهر مكشوؾ، هذا دلٌل عملً ظاهر منضبط.

ْخَوانَكُْم أَْوِلٌَاَء إِِن اْستََحبُّوا والدلٌل من النمل: لوله تعالى : }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا آبَاَءكُْم َوإِ 
ٌَماِن َوَمْن ٌَتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَؤُولَبَِن هُُم الظَّاِلُمون{ اْلكُْفَر َعلَى اأْلِ
(ٔ). 

                                                             
 .1ٕ-ٕٗانظر: األجوبة العمدٌة لمبهمات العمٌدة: (ٔ)
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 المرآن

اْلتََرْفتُُموَها َوتَِجاَرةٌ }لُْل إِْن َكاَن آبَاُإكُْم َوأَْبنَاُإكُْم َوإِْخَوانُكُْم َوأَْزَواُجكُْم َوَعِشٌَرتُكُْم َوأَْمَواٌل 
ِ َوَرسُوِلِه َوِجَهاٍد فًِ َسبٌِِلِه فَتََرب   ٌْكُْم ِمَن ّللا  ُصوا تَْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحب  إِلَ

ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلفَاِسِمٌَن ) ُ بِؤَْمِرِه َوّللا  ًَ ّللا   [ٕٗ ({ ]التوبة :َٕٗحت ى ٌَؤْتِ
 التفسٌر:
لتم اآلباء واألبناء واإلخوان والزوجات والمرابات  -ٌا أٌها الرسول-لل  للمإمنٌن: إن فَضَّ

واألموال التً جمعتموها والتجارة التً تخافون عدم رواجها والبٌوت الفارهة التً ألمتم فٌها، 
لتم ذلن على حب هللا ورسوله والجهاد فً سبٌله فانتظروا عماب هللا  ونكاله بكم. وهللا ال إن فَضَّ

 ٌوفك الخارجٌن عن طاعته.
-[، أي:" لل ٕٗلوله تعالى:}لُْل إِْن َكاَن آَباُإكُْم َوأَْبنَاُإكُْم َوإِْخَوانُكُْم َوأَْزَواُجكُْم{ ]التوبة : 

لتم اآلباء واألبناء واإلخوان والزوجات" -ٌا أٌها الرسول للمإمنٌن: إن فَضَّ
(ٔ). 

 .(ٕ)[، أي:" وجماعتكم التً تستنصرون بهم"َٕٗرتُكُْم{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوَعِشٌ
 .(ٖ)[، أي:" وأموالكم التً اكتسبتموها"ٕٗلوله تعالى:}َوأَْمَواٌل اْلتََرْفتُُموَها{ ]التوبة : 

 .(ٗ)أي : اكتسبتموها وحصلتموها" لال ابن كثٌر:"
[، أي:" والتجارة التً تخافون عدم ٕٗ: لوله تعالى:}َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها{ ]التوبة 

 .(٘)رواجها"
 :(ٙ)[، وجهانٕٗلوله تعالى:}َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها{ ]التوبة : وفً 

 أحدهما : أنها أموال التجارات إذا نمص سعرها وكسد سولها .
 والثانً : أنهن البنات األٌامى إذا كسدن عند آبابهن ولم ٌخطبن . 

[، أي:" والبٌوت الفارهة التً ألمتم َٕٗوَمَساِكُن تَْرَضْونََها{ ]التوبة : لوله تعالى:}
 .(2)فٌها"

 .(1)أي : تحبونها لطٌبها وحسنها" لال ابن كثٌر:"
لل الماوردي:"وهذا نزل فً لوم أسلموا بمكة فؤلاموا بها ولم ٌهاجروا إِشفالاً على فراق 

 .(5)مهم هللا تعالى على ذلن"ما ذكره هللا تعالى مٌبًل إلٌه وحّباً له فذ
ِ َوَرسُوِلِه َوِجَهاٍد فًِ َسِبٌِلِه{ ]التوبة :  ٌْكُْم ِمَن َّللاَّ [، أي:" إِن كانت ٕٗلوله تعالى:}أََحبَّ إَِل

هذه األشٌاء المذكورة أحب إِلٌكم من الهجرة إِلى هللا ورسوله وجهاد لنصرة دٌن هللا"
(ٔٓ). 

ِ َوَرسُوِلِه َوِجَهاٍد فًِ  لال ابن كثٌر:" ٌْكُْم ِمَن َّللاَّ أي : إن كانت هذه األشٌاء }أََحبَّ إِلَ
 .(ٔٔ)َسبٌِِلِه{"

ُ بِؤَْمِرِه{ ]التوبة :  ًَ َّللاَّ [، أي:" فانتظروا عماب هللا ٕٗلوله تعالى:}فَتََربَُّصوا َحتَّى ٌَؤْتِ
 .(ٕٔ)ونكاله بكم"

 .(ٔ)بكم من عمابه ونكاله بكم"أي : فانتظروا ماذا ٌحل  لال ابن كثٌر:"

                                                             
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .5ٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .5ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر:(2)
 .ٕٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٖٗ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .5ٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٕٔ)
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عن زهرة بن معبد ، عن جده لال : "كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو آخذ بٌد عمر بن 
الخطاب ، فمال : وهللا ألنت ٌا رسول هللا أحب إلً من كل شًء إال من نفسً فمال رسول هللا  

ه من نفسه". فمال عمر : فؤنت اآلن وهللا أحب إلً من ملسو هيلع هللا ىلص : "ال ٌإمن أحدكم حتى أكون أحب إلٌ
 .(ٕ)نفسً. فمال رسول هللا : "اآلن ٌا عمر"

عن أنس: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ال ٌإمن أحدكم حتى أكون أحب إلٌه من ولده ووالده 
 . (ٖ)والناس أجمعٌن"

لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ثبلث من كن فٌه وجد بهن حبلوة اإلٌمان أن ٌكون هللا ورسوله 
أحب إلٌه مما سواهما، وأن ٌحب المرء ال ٌحبه إال هلل، وأن ٌكره أن ٌعود فً الكفر بعد إذ أنمذه 

 (٘)ٌمان حتى ... " . وفً رواٌة: "ال ٌجد أحد حبلوة اإل(ٗ)هللا منه كما ٌكره أن ٌمذؾ فً النار" 
 إلى آخره.

وعن ابن عمر لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "إذا تباٌعتم بالعٌنة ، وأخذتم بؤذناب 
البمر ، ورضٌتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط هللا علٌكم ذال ال ٌنزعه حتى ترجعوا إلى 

 .(ٙ)دٌنكم"
ُ اَل ٌَْهِدي الْ  [، أي:" وهللا ال ٌوفك الخارجٌن ٕٗمَْوَم اْلفَاِسِمٌَن{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(2)عن طاعته"
 .(1)وهذا وعٌد لمن آثر أهله، أو ماله، أو وطنه، على الهجرة والجهاد" لال الصابونً:"

 الفوابد:
فرضٌة محبة هللا ورسوله والجهاد فً سبٌله، ومحبة سابر محاب هللا تعالى وكره سابر  -ٔ

 هللا تعالى من العمابد واألحوال واألعمال والذوات والصفات.مكاره 
أن معنى محبة المرء هلل أو فً هللا: أن ال تحبه لطمع فً الدنٌا; كما ذكره فً " طبمات  -ٕ

 ، بل تحبه لما علٌه من الهدى واالستمامة.(5)الحنابلة " عن أحمد 
صلى هللا علٌه  -وروي عن عابشة رضً هللا عنها، أنها لالت: "لال رسول هللا 

الشرن أخفى من دبٌب الذر على الصفا فً اللٌلة الظلماء، وأدناه أن ٌحب : »-وسلم 
على شًء من الجور، وٌبؽض على شًء من العدل، وهل الدٌن إال الحب والبؽض فً 

 .(ٓٔ)"[ٖٔهللا؟ لال هللا تعالى: }لل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا{ ]ال عمران: 

                                                                                                                                                                               
 .ٕٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 (.ٕٖٙٙصحٌح البخاري برلم )، و(ٖٖٙ/ٗالمسند )(ٕ)
( ، ٗٔٓ٘، ٖٔٓ٘( ، والنسابً: اإلٌمان وشرابعه )ٗٗ( ، ومسلم: اإلٌمان )٘ٔالبخاري: اإلٌمان )أخرجه  (ٖ)

 .(2ٕٗٔ( ، والدارمً: الرلاق )21ٕ/ٖ، 2ٕ٘/ٖ، 2ٕٓ/ٖ، 22ٔ/ٖ( ، وأحمد )2ٙوابن ماجه: الممدمة )
( ، والنسابً: اإلٌمان ٕٕٗٙ( ، والترمذي: اإلٌمان )ٖٗ( ، ومسلم: اإلٌمان )ٙٔالبخاري: اإلٌمان )أخرجه  (ٗ)

 2ٗٔ/ٖ، 2ٕٔ/ٖ، ٖٓٔ/ٖمد )( ، وأحٖٖٓٗ( ، وابن ماجه: الفتن )515ٗ، 511ٗ، 512ٗوشرابعه )
،ٖ/ٕٖٓ ،ٖ/ٕٗ1 ،ٖ/ٕ11). 
 .(ٔٗٓٙالبخاري: األدب )أخرجه  (٘)
 .(ٕٖٙٗ( وسنن أبً داود برلم )ٕٗ/ٕالمسند )(ٙ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر:(2)
 .5ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 . ٖٖانظر: طبمات الحنابلة: ص: (5)
 1ٖٙ/ 1، وأبو نعٌم فً " الحلٌة " )-( 5ٕ/ ٕكثٌر " )كما فً " تفسٌر ابن  -ضعٌؾ: أخرجه ابن أبً حاتم(ٓٔ)
( من طرٌك عبد األعلى بن أعٌن، عن ٌحى بن أبً كثٌر عن 5ٕٔ/ ٕ(، والحاكم فً " المستدرن " )ٖٕ٘/ 5و

 عروة عن عابشة به.
 ولال الحاكم: " هذا حدٌث صحٌح اإلسناد، ولم ٌخرجاه "! وتعمبه الذهبً فً " التلخٌص " بموله:

 عبد األعلى، لال الدارلطنً: لٌس بثمة "." للت: 
(: " لال العمٌلً: جاء بؤحادٌث منكرة لٌس منها شًء محفوظ "، ثم ساق هذا الحدٌث 5ٕ٘/ ٕوفً " المٌزان " )

(: " ٌروي عن ٌحى ابن أبً كثٌر ما لٌس من ٙ٘ٔ/ ٕمن منكراته، ولال ابن حبان فً " المجروحٌن " )
 حال ".حدٌثه، ال ٌجوز االحتجاج به ب
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 أهل الفسك المتوؼلٌن فٌه من هداٌة هللا تعالى إلى ما ٌكملهم وٌسعدهم.حرمان  -ٖ
 

 المرآن
ٌٍْن إِْذ أَْعَجبَتْكُْم َكثَْرتُكُْم فَلَْم تُْغِن َعْنكُْم  ُ فًِ َمَواِطَن َكثٌَِرٍة َوٌَْوَم ُحنَ ٌْئًا َوَضالَْت }لَمَْد نََصَركُُم ّللا  َش

ٌْكُُم اأْلَْرُض بَِما َرُحبَْت  ٌْتُْم ُمْدبِِرٌَن )َعلَ  [ٕ٘({ ]التوبة : ٕ٘ثُم  َول 
 التفسٌر:

لمد أنزل هللا َنْصَره علٌكم فً موالع كثٌرة عندما أخذتم باألسباب وتوكلتم على هللا. وٌوم ؼزوة 
تكم الكثرة فلم تنفعكم، وظهر علٌكم العدو فلم تجدوا  )حنٌن( للتم: لن نُْؽلََب الٌوم من للة، فؽرَّ

 رض الواسعة ففررتم منهزمٌن.ملجؤً فً األ
ُ فًِ َمَواِطَن َكثٌَِرةٍ{ ]التوبة :  [، أي:" لمد أنزل هللا َنْصَره ٕ٘لوله تعالى:}لَمَْد نََصَركُُم َّللاَّ
 .(ٔ)علٌكم فً موالع كثٌرة عندما أخذتم باألسباب وتوكلتم على هللا"

فً نصره إٌاهم فً  ٌذكر تعالى للمإمنٌن فضله علٌهم وإحسانه لدٌهم لال ابن كثٌر:"
مواطن كثٌرة من ؼزواتهم مع رسوله  وأن ذلن من عنده تعالى ، وبتؤٌٌده وتمدٌره ، ال بعَددهم 
وال بعُددهم ونبههم على أن النصر من عنده ، سواء لل الجمع أو كثر ، فإن ٌوم ُحنٌن أعجبتهم 

نهم مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ثم كثرتهم ، ومع هذا ما أجدى ذلن عنهم شٌبا فولوا مدبرٌن إال الملٌل م
أنزل ]هللا[ نصره وتؤٌٌده على رسوله وعلى المإمنٌن الذٌن معه، كما سنبٌنه إن شاء هللا تعالى 
مفصبل لٌعلمهم  أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن لل الجمع ، فكم من فبة للٌلة 

 .(ٕ)ن"ؼلبت فبة كثٌرة بإذن هللا ، وهللا مع الصابرٌ
عن ابن عباس لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "خٌر الصحابة أربعة ، وخٌر السراٌا أربعمابة 

 .(ٖ)، وخٌر الجٌوش أربعة آالؾ ، ولن تؽلب اثنا عشر ألفا من للة"

ٌٍْن{ ]التوبة :  ً ٌوم حنٌن بعد الهزٌمة ٕ٘لوله تعالى:}َوٌَْوَم ُحنَ [، أي:" ونصركم أٌضا
 .(ٗ)منٌتم بها بسبب اؼتراركم بالكثرة"التً 

ٌْبًا{ ]التوبة :  تكم الكثرة ٕ٘لوله تعالى:}إِْذ أَْعَجبَتْكُْم َكثَْرتُكُْم فَلَْم تُْؽِن َعْنكُْم َش [، أي:" فؽرَّ
 .(٘)فلم تنفعكم"

ٌْكُُم اأْلَْرُض بَِما َرُحَبْت{ ]التوبة :  [، أي:" وظهر علٌكم ٕ٘لوله تعالى:}َوَضالَْت َعلَ
 .(ٙ)العدو فلم تجدوا ملجؤً فً األرض الواسعة"

تُْم ُمْدبِِرٌَن{ ]التوبة :  ٌْ  .(2)[، أي:" ففررتم منهزمٌن"ٕ٘لوله تعالى:}ثُمَّ َولَّ
بعد فتح مكة فً شوال سنة ثمان من الهجرة  (1)«ُحنٌن»لد كانت ولعة :  لال ابن كثٌر:"

ورها ، وأسلم عامة أهلها ، وأطلمهم ، وذلن لما فرغ علٌه السبلم من فتح مكة ، وتمهدت أم
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فبلؽه أن هوازن جمعوا له لٌماتلوه ، وأن أمٌرهم مالن بن عوؾ النَّْضري ، 
ومعه ثمٌؾ بكمالها ، وبنو ُجشم وبنو سعد بن بكر ، وأوزاع من بنً هبلل ، وهم للٌل ، وناس 

ولد ألبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنَّعم ،  من بنً عمرو بن عامر ، وعوؾ بن عامر ،
هم ولَِضٌضهم فخرج إلٌهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً جٌشه الذي جاء معه للفتح ، وهو  وجاءوا بَمّضِ
                                                                                                                                                                               

 .للت: وله علة أخرى، وهً عنعنة ابن أبً كثٌر، فمد كان ٌدلس كما فً " التمرٌب " وؼٌره
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
( من طرٌك أبً سلمة العاملً عن الزهري عن ٖٕٙ/5( وسنن البٌهمً الكبرى )1ٕ2ٕسنن ابن ماجه برلم )(ٖ)

 لال ألكثم بن الجون ، فذكر نحو حدٌث ابن عباس. ولال البوصٌري فً الزوابد أنس أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .( : "هذا إسناد ضعٌؾ ; لضعؾ أبً سلمة العاملً األزدي وعبد الملن بن دمحم الصنعانً"ٕٔٗ/ٕ)
 .5ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .5ٓٔالمٌسر:التفسٌر (2)
 .اسم واد بشرلً مكة معروؾ لاتل فٌه صلً هللا علٌه وسلم هوازن(1)
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عشرة آالؾ من المهاجرٌن واألنصار ولبابل العرب ، ومعه الذٌن أسلموا من أهل مكة ، وهم 
فسار بهم إلى العدو ، فالتموا بواد بٌن مكة والطابؾ ٌمال له "حنٌن" ، الطلماء فً ألفٌن أٌضا ، 

فكانت فٌه الولعة فً أول النهار فً ؼلس الصبح ، انحدروا فً الوادي ولد كمنت فٌه هوازن ، 
فلما تواجهوا لم ٌشعر المسلمون إال بهم لد ثاوروهم ورشموا بالنبال ، وأصلتوا السٌوؾ ، 

، كما أمرهم ملكهم. فعند ذلن ولى المسلمون مدبرٌن ، كما لال هللا ، وحملوا حملة رجل واحد 
عز وجل وثبت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو راكب ٌومبذ بؽلته الشهباء ٌسولها إلى نحر العدو ، 
والعباس عمه آخذ بركابها األٌمن ، وأبو سفٌان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها األٌسر 

ا لببل تسرع السٌر ، وهو ٌنوه باسمه ، علٌه الصبلة والسبلم ، وٌدعو المسلمٌن إلى ، ٌثمبلنه
ًَّ أنا رسول هللا" ، وٌمول فً تلن الحال :   الرجعة، وٌمول: " أٌن ٌا عباد هللا ؟ إل

 أنا النبً ال كذب                أنا ابن عبد المطلب
: ثمانون ، فمنهم : أبو بكر ،  وثبت معه من أصحابه لرٌب من مابة ، ومنهم من لال

وعمر ، رضً هللا عنهما ، والعباس وعلً ، والفضل بن عباس ، وأبو سفٌان بن الحارث ، 
وكان  -وأٌمن بن أم أٌمن ، وأسامة بن زٌد ، وؼٌرهم ، رضً هللا عنهم ثم أمر ملسو هيلع هللا ىلص عمه العباس 

ٌعنً شجرة بٌعة الرضوان ،  -لشجرة أن ٌنادي بؤعلى صوته : ٌا أصحاب ا -جهٌر الصوت 
فجعل ٌنادي بهم :  -التً باٌعه المسلمون من المهاجرٌن واألنصار تحتها ، على أال ٌفروا عنه 

ٌا أصحاب السمرة  وٌمول تارة : ٌا أصحاب سورة البمرة ، فجعلوا ٌمولون : ٌا لبٌن ، ٌا لبٌن ، 
 ، حتى إن الرجل منهم إذا لم ٌطاوعه بعٌره وانعطؾ الناس فجعلوا ٌتراجعوا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

على الرجوع ، لبس درعه ، ثم انحدر عنه ، وأرسله ، ورجع بنفسه إلى رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم. فلما رجعت  شرذمة منهم ، أمرهم علٌه السبلم  أن ٌصدلوا الحملة ، وأخذ لبضة 

لال : "اللهم أنجز لً ما وعدتنً" ثم رمى الموم بها ، من التراب بعدما دعا ربه واستنصره ، و

فما بمً إنسان منهم إال أصابه منها فً عٌنٌه وفمه ما شؽله عن المتال ، ثم انهزموا ، فاتبع 
المسلمون ألفاءهم ٌمتلون وٌؤسرون ، وما تراجع بمٌة الناس إال واألسارى مجدلة بٌن ٌدي 

 .(ٔ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
واسمه ٌزٌد بن أسٌد ، وٌمال : ٌزٌد بن أنٌس ،  -روي عن أبً عبد الرحمن الفهري 

لال : "كنت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة حنٌن ، فسرنا فً ٌوم لابظ شدٌد الحر ،  -وٌمال : كُْرز 
سول فنزلنا تحت ظبلل الشجر ، فلما زالت الشمس لبست ألمتً وركبت فرسً ، فانطلمت إلى ر

هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو فً فسطاطه ، فملت : السبلم علٌن ٌا رسول هللا ورحمة هللا ، حان الرواح ؟ فمال : 
"أجل". فمال : "ٌا ببلل" فثار من تحت سمرة كؤن ظله ظل طابر ، فمال : لبٌن وسعدٌن ، وأنا 

هما أشٌر وال بََطر. لال فداإن، فمال : "أسرج لً فرسً". فؤخرج سرجا دفتاه من لٌؾ ، لٌس فٌ
: فؤسرج ، فركب وركبنا ، فصاففناهم عشٌتنا ولٌلتنا ، فتشامت الخٌبلن ، فولى المسلمون 
ٌْتُْم ُمْدبِِرٌَن{، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌا عباد هللا ، أنا  مدبرٌن ، كما لال هللا ، عز وجل : }ثُمَّ َولَّ

" ٌا معشر المهاجرٌن ، أنا عبد هللا ورسوله". لال : ثم التحم عبد هللا ورسوله" ، ثم لال : 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن فرسه  فؤخذ كفا من تراب ، فؤخبرنً الذي كان أدنى إلٌه منً : أنه ضرب به 
وجوههم ، ولال : "شاهت الوجوه". فهزمهم هللا عز وجل. لال ٌعلى بن عطاء : فحدثنً أبناإهم 

، أنهم لالوا : لم ٌبك منا أحد إال امتؤلت عٌناه وفمه ترابا ، وسمعنا صلصلة بٌن  ، عن آبابهم
 .(ٕ)السماء واألرض ، كإمرار الحدٌد على الطست الجدٌد"

عن البراء بن عازب ، رضً هللا عنهما ، أنه لال له رجل : "ٌا أبا عمارة ، أفررتم عن 
لكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌفّر ، إن هوازن كانوا لوما ُرَماة ، فلما  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم حنٌن ، فمال :

لمٌناهم وَحَملنا علٌهم انهزموا ، فؤلبل الناس على الؽنابم ، فاستمبلونا بالسهام ، فانهزم الناس ، 

                                                             
 .ٖٙٔ-ٕ٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .(ٔٗٔ/٘( ودالبل النبوة )1ٕٙ/٘المسند )(ٕ)
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 ملسو هيلع هللا ىلص البٌضاء ، وهو فلمد رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبو سفٌان بن الحارث آخذ بلجام بؽلة رسول هللا
 ٌمول : 

 (ٔ)أنا النبً ال كذب        أنا ابن عبد المطلب"
وهذا فً ؼاٌة ما ٌكون من الشجاعة التامة ، إنه فً مثل هذا الٌوم فً  لال ابن كثٌر:"

َحومة الَوَؼى ، ولد انكشؾ عنه جٌشه ، هو مع ذلن على بؽلة ولٌست سرٌعة الجري ، وال 
ه باسمه لٌعرفه تصلح ل كّرٍ وال لفّرٍ وال لهرب ، وهو مع هذا  أًٌضا ٌركضها إلى وجوههم وٌنّوِ

من لم ٌعرفه ، صلوات هللا وسبلمه علٌه دابًما إلى ٌوم الدٌن ، وما هذا كله إال ثمة باهلل ، وتوكبل 
; ولهذا لال  علٌه ، وعلًما منه بؤنه سٌنصره ، وٌتم ما أرسله به ، وٌظهر دٌنه على سابر األدٌان

ُ َسِكٌَنتَهُ َعلَى َرسُوِلِه{، أي : طمؤنٌنته وثباته على رسوله، }َوَعلَى اْلُمْإِمِنٌَن{  تعالى : }ثُمَّ أَنزَل َّللاَّ
أي : الذٌن معه ، }َوأَنزَل ُجنُوًدا لَْم تََرْوَها{، وهم المبلبكة ، كما لال اإلمام أبو جعفر بن جرٌر : 

لال : سمعت عبد الرحمن مولى ابن بُْرثُن ،  -جمٌلة األعرابً هو ابن أبً  -....عن عوؾ 
لما التمٌنا نحن وأصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم »حدثنً رجل كان مع المشركٌن ٌوم حنٌن لال : 

لال : فلما كشفناهم جعلنا نسولهم فً آثارهم ، حتى انتهٌنا إلى  -حنٌن لم ٌموموا لنا َحلَب شاة 
لال : فتلمانا عنده رجال بٌض حسان الوجوه ،  -لة البٌضاء ، فإذا هو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صاحب البؽ

 .(ٕ)«فمالوا لنا : شاهت الوجوه ، ارجعوا. لال : فانهزمنا ، وركبوا أكتافنا ، فكانت إٌاها
ن ، فولى عنه الناس لال ابن مسعود ، رضً هللا عنه : "كنت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم ُحنٌ

، وبمٌُت معه فً ثمانٌن رجبل من المهاجرٌن واألنصار ، لدمنا ولم نولهم الدبر ، وهم الذٌن 
أنزل هللا علٌهم السكٌنة. لال : ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على بؽلته ٌمضً لُُدما ، فحاَدت بؽلته ، فمال عن 

نً كفًا من التراب". فناولته ، لال : فضرب به السرج ، فملت : ارتفع رفعن هللا. لال : "ناول
وجوههم ، فامتؤلت أعٌنهم تراًبا ، لال : "أٌن المهاجرون واألنصار ؟" للت : هم هنان. لال : 

"اهتؾ بهم". فهتفت بهم ، فجاءوا وسٌوفهم بؤٌمانهم ، كؤنها  الشهب ، وولى المشركون 
 .(ٗ)"(ٖ)أدبارهم"
 الفوابد:
الكرٌمة: حرمة العجب بالنفس والعمل إذ هو أي العجب من العوابك من فوابد اآلٌة  -ٔ

 الكبٌرة عن النجاح.
ومنها: صدق االعتماد: أن تعتمد على هللا اعتمادا صادلا، بحٌث ال تسؤل إال هللا، وال  -ٕ

تستعٌن إال باهلل، وال ترجو إال هللا، وال تخاؾ إال هللا، تعتمد على هللا عز وجل بجلب 
المضار، وال ٌكفً هذا االعتماد دون الثمة به مع فعل السبب الذي أذن به، المنافع ودفع 

 بحٌث إنن واثك بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فٌه.
أنه من لم ٌعتمد على هللا واعتمد على لوته، فإنه ٌخذل، ودلٌل ذلن ما ولع للصحابة مع  -ٖ

 نبٌهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة حنٌن.
لمعروؾ والنهً عن المنكر سبب للنصر على األعداء، فإن األمة ال تنتصر أن األمر با -ٗ

بعدد وال عدة، وإنما تنتصر بهذا الدٌن، لال تعالى:} لََمْد نََصَركُُم هللاُ فًِ َمَواِطَن َكِثٌَرٍة 
ٌْبًا َوَضالَْت عَ  ٌٍْن إِْذ أَْعَجبَتْكُْم َكثَْرتُكُْم فَلَْم تُْؽِن َعنكُْم َش ٌْكُُم األَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َوٌَْوَم ُحنَ لَ

ْدبِِرٌَن{ ]التوبة:  ٌْتُم مُّ َ َلمَِويٌّ َعِزٌٌز الَِّذٌَن َٕ٘ولَّ ُ َمن ٌَنُصُرهُ إِنَّ َّللاَّ [ ولال: }َولٌََنُصَرنَّ َّللاَّ
َكاةَ َوأََمُروا بِاْلمَ  بَلةَ َوآتَُوا الزَّ كَّنَّاهُْم فًِ اأْلَْرِض أَلَاُموا الصَّ ْعُروِؾ َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر إِن مَّ

ِ َعالِبَةُ اأْلُُموِر{ ]الحج:  [. ولذا كانت مخالفة أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وإرادة الدنٌا ٔٗ - َٓٗوّلِلَّ
ِصٌبَةٌ لَْد أََصْبتُم  ا أََصاَبتْكُم مُّ من البعض سبب لولوع الهزٌمة فً أحد، لال تعالى:}أََولَمَّ

                                                             
 .(22ٙٔ( ، وصحٌح مسلم برلم )1ٕٙٗصحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .1ٙٔ/ٗٔ(:ص1ٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .(ٗ٘ٗ/ٔوالمسند )( ٕٗٔ/٘دالبل النبوة )(ٖ)
 .5ٕٔ-1ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
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ٌَْها  ثْلَ ن ٘ٙٔلُْلتُْم أَنَّى َهذَا لُْل هَُو ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم{ ]آل عمران: ّمِ [ ولال: }َوَما أََصابَكُم ّمِ
ٌِْدٌكُْم َوٌَْعفُو َعن َكثٌٍِر{ ]الشورى:  ِصٌبٍَة فَبَِما َكَسَبْت أَ  [.ٖٓمُّ

 بٌان إفضال هللا تعالى وإكرامه لعباده المإمنٌن -٘
 

 المرآن
 ُ َسِكٌنَتَهُ َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َوأَْنَزَل ُجنُوًدا لَْم تََرْوَها َوَعذ َب ال ِذٌَن َكفَُروا  }ثُم  أَْنَزَل ّللا 

 [ٕٙ({ ]التوبة : َٕٙوذَِلَن َجَزاُء اْلَكافِِرٌَن )

 التفسٌر:
ة لم ٌروها، ثم أنزل هللا الطمؤنٌنة على رسوله وعلى المإمنٌن فثبتوا، وأمدَّهم بجنود من المبلبك

بٌن  ٌن عن دٌنه، المكذِّ فنصرهم على عدوهم، وعذَّب الذٌن كفروا. وتلن عموبة هللا للصاّدِ
 لرسوله.
ُ َسِكٌنَتَهُ َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى اْلُمْإِمنٌَِن{ ]التوبة :   [، أي:" ثم ٕٙلوله تعالى:}ثُمَّ أَْنَزَل َّللاَّ

 .(ٔ)ٌن فثبتوا"أنزل هللا الطمؤنٌنة على رسوله وعلى المإمن
 وفً السكٌنة ثبلثة ألاوٌل :

 .(ٕ)أحدها : أنها الرحمة ، لاله علً بن عٌسى
 .(ٖ)والثانً : أنها األمن والطمؤنٌنة

 .(ٗ)والثالث : أنها الولار ، لاله الحسن
لم [، أي:" وأمدَّهم بجنود من المبلبكة ٕٙلوله تعالى:}َوأَْنَزَل ُجنُوًدا لَْم تََرْوَها{ ]التوبة :  

 .(٘)ٌروها فنصرهم على عدوهم"
 :(ٙ)[، وجهانٕٙوفً لوله تعالى:}َوأَْنَزَل ُجنُوًدا لَْم تََرْوَها{ ]التوبة :  

 أحدهما : المبلبكة .
 والثانً : أنه تكثٌرهم فً أعٌن أعدابهم ، وهو محتمل .

الذٌن جحدوا وحدانٌّته [، أي:" وعذب هللا ٕٙلوله تعالى:}َوَعذََّب الَِّذٌَن َكَفُروا{ ]التوبة :  
 .(2)ورسالةَ رسوله محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص"

ٌّته ورسالةَ رسوله محمٍد صلى هللا  لال الطبري:"ٌمول:  وعذب هللا الذٌن جحدوا وحدان
 .(1)علٌه وسلم، بالمتل وَسْبً األهلٌن والذرارّي، وسلب األموال والذلة"

ٌن عن َٕٙن{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوذَِلَن َجَزاُء اْلَكافِِرٌ  [، أي:" وتلن عموبة هللا للصاّدِ
بٌن لرسوله" دٌنه، المكذِّ
(5). 

ٌمول: هذا الذي فعلنا بهم من المتل والسبً، هو ثواب أهل جحود  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)وحدانٌته ورسالة رسوله"

 .(ٔٔ)عن السدي: "}وعذب الذٌن كفروا{ ، ٌمول: لتلهم بالسٌؾ" 
 .(ٕٔ)الذٌن كفروا{ ، لال: بالهزٌمة والمتل"عن سعٌد: "}وعذب 

                                                             
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .5ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .ٖٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .15ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .15ٔ/ٗٔري:تفسٌر الطب (1)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر:(5)
 .15ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .15ٔ/ٗٔ(:ص11٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .15ٔ/ٗٔ(:ص15٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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ابن زٌد فً لوله: "}وعذب الذٌن كفروا وذلن جزاء الكافرٌن{ ، لال: من بَمً عن 
 .(ٔ)منهم"
 الفوابد:
أن السكٌنة فً لوله تعالى: }ثُمَّ أَنَزَل هللاُ َسِكٌنَتَهُ َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى اْلُمْإِمنٌَِن {، هً  -ٔ

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن، سكن بها ما عرض له ملسو هيلع هللا ىلص من تؤثٌر سكٌنة مشتركة بٌن 
هزٌمتهم، وسكن ما عرض لهم من اضطراب جمهور المسلمٌن بهزٌمتهم حٌن ولوا 
 مدبرٌن، وثبت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً وجوه الكفار مع عدد للٌل صار ٌكثر بعلمهم بمولفه.

ٌة الكرٌمة: أن السكٌنة طمؤنٌنة فً الملب ؼٌر علم الملب وتصدٌمه; ولهذا من فوابد اآل -ٕ
ٌٍْن: }ثُمَّ أَنَزَل هللاُ َسِكٌنَتَهُ َعَلى َرسُوِلِه َوَعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َوأَنَزَل ُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها{  لال ٌوم ُحنَ

ٌِْن إِْذ هَُما فًِ ٕٙ]التوبة:  ًَ اثْنَ اْلَؽاِر إِْذ ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه الَ تَْحَزْن إِنَّ [ ، ولال تعالى: }ثَانِ
ٌِْه َوأٌَََّدهُ بُِجنُوٍد لَّْم تََرْوَها{ ]التوبة:  [ ، ولم ٌكن لد نزل ٓٗهللاَ َمعَنَا فَؤَنَزَل هللاُ َسِكٌنَتَهُ َعلَ

ٌوم حنٌن لرآن وال ٌوم الؽار، وإنما أنزل سكٌنته وطمؤنٌنته من خوؾ العدو، فلما أنزل 
ً مع إٌمانهم، دل على أن ال سكٌنة فً للوبهم، مرجعهم من الحدٌبٌة، لٌزدادوا إٌمانا

اإلٌمان المزٌد حال للملب وصفة له، وعمل مثل طمؤنٌنته وسكونه وٌمٌنه، والٌمٌن لد 
ٌكون بالعمل والطمؤنٌنة، كما ٌكون بالعلم، والرٌب المنافً للٌمٌن ٌكون رٌباً فً العلم، 

 الملب.ورٌباً فً طمؤنٌنة 
ولهذا جاء فً الدعاء المؤثور: " اللهم السم لنا من خشٌتن ما تحول به بٌننا 
وبٌن معاصٌن ومن طاعتن ما تبلؽنا به جنتن ومن الٌمٌن ما تهون به علٌنا مصٌبات 
الدنٌا ومتعنا بؤسماعنا وأبصارنا ولوتنا ما أحٌٌتنا واجعله الوارث منا واجعل ثؤرنا على 

لى من عادانا وال تجعل مصٌبتنا فى دٌننا وال تجعل الدنٌا أكبر من ظلمنا وانصرنا ع

 .(ٕ)همنا وال مبلػ علمنا وال تسلط علٌنا من ال ٌرحمنا"
لال: لام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ممامً فٌكم، فمال:  -رضً هللا عنه-وفً حدٌث الصدٌك 

ٌبا خٌرا من العافٌة، وال فً نسؤل هللا العافٌة والٌمٌن، فإنه لم تعط أمتً فً الدنٌا ش»
 .(ٖ)«اآلخرة شٌبا خٌرا من الٌمٌن

فالٌمٌن عند المصابب بعد العلم بؤن هللا لدرها سكٌنة الملب وطمؤنٌنته وتسلٌمه،  
ِصٌبٍَة إِالَّ  وهذا من تمام اإلٌمان بالمدر خٌره وشره، كما لال تعالى: }َما أََصاَب ِمن مُّ

ِ َوَمن ٌُْإِمن ِ ٌَْهِد لَْلبَهُ{ ]التؽابن:  بِإِْذِن َّللاَّ  .(ٗ)[ِٔٔباّللَّ
بالمبلبكة: إذ أٌََّد هللا رسوله بالمبلبكة فً عدة  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومن الفوابد: تؤٌٌد هللا للرسول -ٖ

 مواضع، نُصرةً له ولدٌنه، منها على سبٌل المثال:
ٌِْه َوأٌَََّدهُ بُِجنُوٍد لَّْم تََرْوَها فً الهجرة، لال المولى جل وعبل: }فَؤَنَزَل هللا َسِكٌنَتَهُ َعلَ   - أ

ٌَا{]التوبة: ًَ اْلعُْل ْفلَى َوَكِلَمةُ هللا ِه  [.َٓٗوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذٌَن َكَفُرواْ السُّ
َن اْلَمآلبِ   - ب َكِة فً بدر، لال هللا تعالى: }إِْذ تَْستَِؽٌثُوَن َربَّكُْم فَاْستََجاَب لَكُْم أَنًِّ ُمِمدُّكُم بِؤَْلٍؾ ّمِ

 [.5ُمْرِدفٌَِن{]األنفال:

                                                             
 .15ٔ/ٗٔ(:ص5ٓ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
( ولال: حسن ؼرٌب. ٕٖٓ٘، رلم 1ٕ٘/٘( ، والترمذى )ٖٔٗ، رلم ٗٗٔ/ٔأخرجه ابن المبارن فى الزهد )(ٕ)

( ولال: صحٌح على شرط البخارى. وأخرجه أًٌضا: النسابى فى الكبرى 5ٖٗٔ، رلم 2ٓ5/ٔوالحاكم )ؼرٌب. 
( : فٌه عبٌد هللا بن زحر ٖٖٔ/ٕ( . لال المناوى )51ٔٔ، رلم 1٘ٗ/ٔ( ، والدٌلمى )ٖٕٗٓٔ، رلم ٙٓٔ/ٙ)

 ضعفوه، لال فى المنار: فالحدٌث ألجله حسن ال صحٌح.
ارث منى": أى سمعى وبصرى ولوتى أبمٌها صحٌحة سلٌمة واجعلها تبلزمنى ومن ؼرٌب الحدٌث: "واجعله الو
 عند الموت لزوم الوارث لمورثه.

. 
 ، مختصرا.ٖٕ/ٙ(:ص5ٔ1ٖٕ(، )5ٔ1ٕٕ، ورواه ابن ابً شٌبة فً مصنفه)ٓٗ(:ص1ٕمعجم الممرئ) (ٖ)
 .1ٕٔ-1ٔٔانظر: اإلٌمان البن تٌمٌة: (ٗ)
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 .(ٔ)وٌساره -ملسو هيلع هللا ىلص  -فً أُحٍد، لاتل جبرٌل ومٌكابٌل علٌهما السبلم عن ٌمٌن النبً   - ت
ٌِْهْم ِرًٌحا َوُجنُوًدا لَّْم -عز وجل  -فً الخندق لال هللا   - ث : }إِْذ َجاَءتْكُْم ُجنُوٌد فَؤَْرَسْلنَا َعلَ

 [.5تََرْوَها{]األحزاب:
ٌَْظةَ: جاء جبرٌل إلى النبً  فً  - ج بعد أن وضع السبلح من ؼزوة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؼزوة بنً لَُر

الخندق واؼتسل، فمال له جبرٌل: لد وضعت السبلح؟ وهللا ما وضعناه فاخرج إلٌهم، 
، ونصره هللا - ملسو هيلع هللا ىلص -فؤشار إلى بنً لرٌظة، فخرج  : "إلى أٌن"؟-ملسو هيلع هللا ىلص  -فسؤله النبً 

 .(ٕ)علٌهم
: }ثُمَّ أَنَزَل هللا َسِكٌنَتَهُ َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْإِمنٌَِن -سبحانه وتعالى  -فً حنٌن، لال هللا   - ح

 [.َٕٙوأَنَزَل ُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها َوعذََّب الَِّذٌَن َكَفُرواْ َوذَِلَن َجَزاُء اْلَكافِِرٌَن{]التوبة:
 
 المرآن

ُ َغفُوٌر َرِحٌٌم ) ُ ِمْن بَْعِد ذَِلَن َعلَى َمْن ٌََشاُء َوّللا   [5ٕ({ ]التوبة : 5ٕ}ثُم  ٌَتُوُب ّللا 
 التفسٌر:

ومن رجع عن كفره بعد ذلن ودخل اإلسبلم فإن هللا ٌمبل توبة َمن ٌشاء منهم، فٌؽفر ذنبه. وهللا 
 ؼفور رحٌم.
ُ ِمْن   [، أي:" ومن رجع 2ٕبَْعِد ذَِلَن َعلَى َمْن ٌََشاُء{ ]التوبة : لوله تعالى:}ثُمَّ ٌَتُوُب َّللاَّ

 .(ٖ)عن كفره بعد ذلن ودخل اإلسبلم فإن هللا ٌمبل توبة َمن ٌشاء منهم، فٌؽفر ذنبه"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: ثم ٌتفضل هللا بتوفٌمه للتوبة واإلنابة إلٌه، من بعد  

تبل بالسٌؾ}على من ٌشاء{، أي: ٌتوب هللا على من ٌشاء من عذابه الذي به عذَّب من هلن منهم ل
 .(ٗ)األحٌاء، ٌُْمِبل به إلى طاعته"

 .(٘)عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: "}ٌتوب هللا{، ٌعنً: ٌتجاوز" 
عن ابن أبزى :}ثم ٌتوب هللا من بعد ذلن على من ٌشاء{، لال: على الذٌن انهزموا عن  

 .(ٙ)حنٌن"النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم 
لد تاب هللا على بمٌة هوازن ، وأسلموا ولدموا علٌه مسلمٌن ، ولحموه  لال ابن كثٌر:" 

انة ، وذلن بعد الولعة بمرٌب من عشرٌن ٌوما ، فعند ذلن َخٌَّرهم بٌن  ولد لارب مكة عند الِجِعرَّ
رأة ، فرده سبٌهم وبٌن أموالهم ، فاختاروا سبٌهم ، وكانوا ستة آالؾ أسٌر ما بٌن صبً وام

علٌهم ، ولسم أموالهم بٌن الؽانمٌن ، ونفل أناسا من الطلماء لٌتؤلؾ للوبهم على اإلسبلم ، 
فؤعطاهم مابةً مابةً من اإلبل ، وكان من جملة من أعطً مابة مالن بن عوؾ النَّْضري ، 

 واستعمله على لومه كما كان ، فامتدحه بمصٌدته التً ٌمول فٌها : 
دما إْن َرأٌُت وال   َسمعُت بمثِْله            فً النَّاس كُلّهم بمثل ُمَحمَّ

 أْوفَى وأْعَطى للجزٌل إذا اجتُدى        وَمتى تََشؤ ٌُْخبْرَن َعّما فً َؼد
 وإذَا الكتٌبة َعّرَدْت أنٌابُها                 بالسَّْمَهرّي َوَضْرب ُكّل ُمَهنَّد

 (2)وسط الَهبَاءة َخادر فً َمْرَصد"         فََكؤنَّه لٌث على أْشبَاله           

                                                             
، ومسلم فً كتاب الفضابل، باب ٘ٗٓٗباب: إذ همت طابفتان، برلم أخرجه البخاري فً كتاب المؽازي، (ٔ)

 .ٌٖٕٙٓوم أحد، برلم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لتال جبرٌل ومٌكابٌل عن النبً 
، ومسلم فً كتاب الجهاد، 2ٔٔٗمن األحزاب،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أخرجه البخاري فً كتاب المؽازي، باب مرجع النبً (ٕ)

 .2ٙ5ٔمن نمض العهد، برلم  باب جواز لتال
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .5ٓٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .22٘ٔ/ٙ(:صٙٓٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .22٘ٔ/ٙ(:ص٘ٓٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]التوبة :   [، أي:" وهللا عظٌم المؽفرة واسع 2ٕلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٔ)الرحمة"
لال الطبري:" }وهللا ؼفور{، لذنوب من أناب وتاب إلٌه منهم ومن ؼٌرهم منها، }رحٌم{  

 .(ٕ)ذهم بها بعد إنابتهم"بهم، فبل ٌعذبهم بعد توبتهم، وال ٌإاخ
لال دمحم بن إسحاق: "}وهللا ؼفور{، أي: ٌؽفر الذنب، }رحٌم{، ٌرحم العباد على ما  
 .(ٖ)فٌهم"
 الفوابد:
 من فابد اآلٌة الكرٌمة: بٌان الحكمة من المتال فً سبٌل هللا تعالى. -ٔ
من صفة، ; وما تضمناه «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: - -ٕ

 وفعل.
 .(ٗ)هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة«: الؽفور»فـ -

، معناه: الستار (٘)«الؽفار"»أن «: الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً:
«: الؽفور»لذنوب عباده فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 

  .(ٙ)ذنوب فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"منصرفا إلى مؽفرة ال
 .(2) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«:الرحٌم»و -

، (1)أي الموصل للرحمة من ٌشاء من عباده"«:الرحٌم»لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"
صٌؽة مبالؽة، أو صفة مشبهة من الرحمة; والرحمة صفة من صفات ، وهو "(1)عباده"

الذاتٌة الفعلٌة; فهً باعتبار أصل ثبوتها هلل صفة ذاتٌة; وباعتبار هللا سبحانه وتعالى 
تجدد من ٌرحمه هللا صفة فعلٌة; ولهذا علمها هللا سبحانه وتعالى بالمشٌبة فً لوله 

[، فهً صفة حمٌمٌة ثابتة هلل ٕٔتعالى: }ٌعذب من ٌشاء وٌرحم من ٌشاء{ ]العنكبوت: 

ٌمولون: إن الرحمة ؼٌر  -م أهل التحرٌؾواألصح أن نسمٌه-وأهل التؤوٌل ، عز وجل
حمٌمٌة; وأن المرادبرحمة هللا إحسانه; أو إرادة اإلحسان; فٌفسرونها إما باإلرادة; وإما 
بالفعل; وهذا ال شن أنه خطؤ; وحجتهم: أنهم ٌمولون: إن الرحمة رلة، ولٌن; والرلة، 

ن هذه الرحمة رحمة واللٌن ال تناسبان عظمة الخالك سبحانه وتعالى; فنمول لهم: إ
المخلوق; أما رحمة الخالك فإنها تلٌك به سبحانه وتعالى; وال تتضمن نمصاً; فهو ذو 

 .(5)رحمة بالؽة، وسلطان تام; فبل ٌرد بؤسه عن الموم المجرمٌن"
ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة  -ٖ

األحكام المؤخوذة منها; فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم،  ٌستفاد منها ثبوت تلن
; والعلماء ٌؤخذون من مثل هذه اآلٌة -الذي هو الحكم المترتب علٌه  -والصفة، واألثر 

                                                             
 .5ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٓٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .22٘ٔ/ٙ(:ص2ٓٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٗ)
لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد (٘)

 [. 1ٕ: }وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ ]طه:-سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
ؽطٌة، ومنه لٌل لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر والت 

ألنه ٌستر سداه; فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال 
ن الؽفر: وهو ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فٌعٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة م

-ٕ٘/ٔفٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها". ]شؤن الدعاء:
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘
 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٙ)
 .1ٗاب والسنة:، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكت11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (2)
 .٘/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتحة والبمرة: (1)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن:الفاتحة والبمرة: (5)
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; ألنه لكونه ؼفوراً رحٌماً ؼفر لمن تاب من المحاربٌن لبل -وهو الحكم  -ثبوت األثر 
اضح على أن أسماء هللا عز وجل تدل على التمكن منه فٌعفو عنه، فٌكون فً هذا دلٌل و

 -، كما لال بذلن أهل العلم « الحكم»; و « الصفة»الذي هو المسمى; و « الذات»
 .(ٔ)-رحمهم هللا 

 
 المرآن

ذَا َوإِْن ِخْفتُْم }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا إِن َما اْلُمْشِركُوَن نََجٌس فَاَل ٌَْمَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم هَ 
َ َعِلٌٌم َحِكٌٌم ) ُ ِمْن فَْضِلِه إِْن َشاَء إِن  ّللا  ٌْلَةً فََسْوَف ٌُْغنٌِكُُم ّللا   [5ٕ({ ]التوبة : 5َٕع

 التفسٌر:
ٌا معشر المإمنٌن إنما المشركون ِرْجس وَخَبث فبل تمكنوهم من االلتراب من الحرم بعد هذا 

خفتم فمًرا النمطاع ؼارتهم عنكم، فإن هللا سٌعوضكم عنها، العام التاسع من الهجرة، وإن 
 وٌكفٌكم من فضله إن شاء، إن هللا علٌم بحالكم، حكٌم فً تدبٌر شإونكم.

 سبب النزول:
كان المشركون ٌجٌبون إلى البٌت وٌجٌبون معهم بالطعام ٌتجرون به،  لال ابن عباس:" 

من أٌن لنا الطعام؟ لال: فؤنزل هللا عز وجل }َوإِْن فلما نهوا عن أن ٌؤتوا البٌت لال المسلمون: فٌ
ُ ِمْن فَْضِلِه إِْن َشاَء{، لال: فؤنزل هللا علٌهم المطر وكثر خٌرهم حٌن  ٌْلَةً فََسْوَؾ ٌُْؽنٌِكُُم َّللاَّ ِخْفتُْم َع

 .(ٕ)ذهب المشركون عنهم"
 .(ٖ)ٌا معشر المإمنٌن"[، أي:" 1ٕلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]التوبة :  
[، أي:" إنما المشركون ِرْجس 1ٕلوله تعالى:}إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس{ ]التوبة :  
 .(ٗ)وَخبَث"

 .(٘)عن ابن عباس فً لوله: "}إنما المشركون نجس{، لال: النجس: الكلب والخنزٌر" 
 .(ٙ)عن لتادة لوله: "}إنما المشركون نجس{، أي: أجناب" 
لخبث « ذو نجس»، أو المراد: «عٌن النجاسة»ر عنهم بالمصدر للمبالؽة كؤنهم أخبولد  

بواطنهم وفساد عمابدهم; أو ألن معهم الشرن الذي هو بمنزلة النجس; وٌجوز أن ٌكون 
 .صفة مشبهة« نجس»

مصدر، ٌمال: نجس نجسا، ولذر. لذرا. ومعناه ذو «: النجس» لال الزمخشري:" 
ذي هو بمنزلة النجس، وألنهم ال ٌتطهرون وال ٌؽتسلون وال ونجس، ألن معهم الشرن ال

ٌجتنبون النجاسات، فهً مبلبسة لهم. أو جعلوا كؤنهم النجاسة بعٌنها، مبالؽة فً وصفهم بها، 
من »وعن الحسن: «. أعٌانهم نجسة كالكبلب والخنازٌر»وعن ابن عباس رضى هللا عنه: 

 .(2)هذٌن المولٌن"وأهل المذاهب على خبلؾ «. صافح مشركا توضؤ
لال أبو حٌان:" وفً التحرٌر: وبالػ الحسن حتى لال: إن الوضوء ٌجب من مس  

المشرن، ولم ٌؤخذ أحد بمول الحسن إال الهادي من الزٌدٌة. ولال لتادة، ومعمر بن راشد 
وؼٌرهما: وصؾ المشرن بالنجاسة ألنه جنب، إذ ؼسله من الجنابة لٌس بؽسل، وعلى هذا 

الؽسل على من أسلم من المشركٌن، وهو مذهب مالن. ولال ابن عبد الحكم: ال المول ٌجب 
ٌجب، وال شن أنهم ال ٌتطهرون وال ٌؽتسلون وال ٌجتنبون النجاسات، فجعلوا نجسا مبالؽة فً 
وصفهم بالنجاسة...والجمهور على أن المشرن من اتخذ مع هللا إلها آخر، وعلى أن أهل الكتاب 

                                                             
 .5ٕ٘/ٕانظر: تسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٔ)
 .222ٔ/ٙ(:صٕٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .22٘ٔ/ٙ(:ص1ٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .22٘ٔ/ٙ(:ص5ٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔٙ/ٕالكشاؾ: (2)
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العلماء من أطلك علٌهم اسم اإلشران لموله: إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به  لٌسوا بمشركٌن. ومن
َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِه{ ]النساء :   .(ٔ)[، أي: ٌكفر به"ٙٔٔ، 1ٗ}إِنَّ َّللاَّ

، بكسر النون وسكون الجٌم، على تمدٌر حذؾ الموصوؾ، كؤنه لٌل، «نجس»ولرئ:  
 .(ٕ)سإنما المشركون جنس نجس، أو ضرب نج

ٌَْمَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم َهذَا{ ]التوبة :   [، أي:" فبل تمكنوهم 1ٕلوله تعالى:}فَبَل 
 .(ٖ)من االلتراب من الحرم بعد هذا العام التاسع من الهجرة"

أبدا، إال أهل ال ٌدخل المسجد الحرام بعد عامً هذا »عن جابر لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
 .(ٗ)«العهد وخدمكم
جابر بن عبد هللا فً لوله: "}إنما المشركون نجس فبل ٌمربوا المسجد الحرام بعد وعن  

 .(٘)عامهم هذا{، إال أن ٌكون عبدا، أو أحدا من أهل الذمة"
عن ابن جرٌج :"تبل هذه اآلٌة :}فبل ٌمربوا المسجد الحرام{، لال عمرو بن دٌنار: ال  
 .(ٙ)لمسجد الحرام"تدخلوا ا
عن ابن المسٌب لال: "لال هللا تعالى: }إنما المشركون نجس فبل ٌمربوا المسجد الحرام{،  

 .(2)لال: كان أبو سفٌان ٌدخل مسجد المدٌنة وهو كافر، ؼٌر أن ذلن ال ٌحل فً المسجد الحرام"
 .(2)الحرام"
م بعد عن ابن شهاب وسبل عن المشركٌن فمال: "لٌس للمشرن أن ٌمرب المسجد الحرا 

 .(1)عامهم هذا، فكان والة األمر ال ٌرخصون للمشركٌن فً دخول مكة"
 .(5)عن ابن عباس لال: "الحرم كله المسجد الحرام" 
 .(ٔٔ). وروي عن مجاهد مثله(ٓٔ)عن سعٌد بن جبٌر: "الحرم كله مسجد" 
 .(ٕٔ)لال عطاء: "ال ٌدخل الحرم كله مشرن، وتبل :}بعد عامهم هذا{" 

لوله: "}بعد عامهم هذا{، وهو العام الذي حج فٌه أبو بكر رضً هللا عنه، عن لتادة  
ونادى علً فٌه باألذان وذلن لتسع مضٌن من هجرة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحج رسول هللا صلى هللا 

 .(ٖٔ)علٌه وسلم من العام الممبل حجة الوداع، لم ٌحج لبلها وال بعدها منذ هاجر"
فبل ٌحجوا وال ٌعتمروا، كما كانوا ٌفعلون فً الجاهلٌة بعد  نً: "لال الزمخشري:ٌع 

عامهم هذا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسع من الهجرة حٌن أمر أبو بكر على الموسم، وهو 
مذهب أبى حنٌفة وأصحابه، وٌدل علٌه لول على كرم هللا وجهه حٌن نادى ببراءة: أال ال ٌحج 

ن من دخول الحرم والمسجد الحرام وسابر المساجد عندهم. بعد عامنا هذا مشرن. وال ٌمنعو
وعند الشافعً: ٌمنعون من المسجد الحرام خاصة. وعند مالن: ٌمنعون منه ومن ؼٌره من 
المساجد. وعن عطاء رضى هللا عنه أن المراد بالمسجد الحرام: الحرم، وأن على المسلمٌن أن 

                                                             
 .51ٖ-52ٖ/٘البحر المحٌط: (ٔ)
 .ٕٔٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22٘ٔ/ٙ(:صٓٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .22٘ٔ/ٙ(:صٔٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .22ٙٔ/ٙ(:صٕٔٓٓٔابن ابً حاتم) أخرجه (ٙ)
 .22ٙٔ/ٙ(:صٖٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .22ٙٔ/ٙ(:صٗٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .22ٙٔ/ٙ(:ص٘ٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .22ٙٔ/ٙ(:صٙٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.22ٙٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:  (ٔٔ)
 .22ٙٔ/ٙ(:ص2ٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .22ٙٔ/ٙ(:ص1ٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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 (ٔ)وه راجع إلى نهى المسلمٌن عن تمكٌنهم منهال ٌمكنوهم من دخوله، ونهى المشركٌن أن ٌمرب
 .(ٕ)ولٌل المراد أن ٌمنعوا من تولى المسجد الحرام والمٌام بمصالحه وٌعزلوا عن ذلن"

ٌْلَةً{ ]التوبة :   [، أي:" وإن خفتم فمًرا النمطاع ؼارتهم 1ٕلوله تعالى:}َوإِْن ِخْفتُْم َع
 .(ٖ)عنكم"
. وروي عن سعٌد بن جبٌر والضحان. نحو (ٗ)لال عكرمة:" ٌعنً بالعٌلة: الفالة" 
 .(٘)ذلن

أى: فمرا بسبب منع المشركٌن من الحج وما كان لكم فً لدومهم  لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)علٌكم من األرفاق والمكاسب"

ُ ِمْن فَْضِلِه إِْن َشاَء{ ]التوبة :   [، أي:" فإن هللا 1ٕلوله تعالى:}فََسْوَؾ ٌُْؽنٌِكُُم َّللاَّ
 .(2)عنها، وٌكفٌكم من فضله إن شاء"سٌعوضكم 
 .(1)لال ابن عباس:" : فؤنزل هللا علٌهم المطر وكثر خٌرهم حٌن ذهب المشركون عنهم" 
 .(1)عنهم"
عن ابن أبً نجٌح عن مجاهد: لوله: "}فسوؾ ٌؽنٌكم هللا من فضله إن شاء{، لال:  

عوضا لهم بؤن ال المإمنون: كنا نصٌب من متاجر المشركٌن فوعدهم هللا أن ٌؽنٌهم من فضله 
 .(5)ٌمربوهم المسجد الحرام، فهذه اآلٌة فً أول براءة فً المراءة مع آخرها فً التؤوٌل"

. وروي (ٓٔ)وروي عن سعٌد بن جبٌر :}فسوؾ ٌؽنٌكم هللا من فضله{، لال: بالجزٌة" 
 .(ٔٔ)عن الضحان. مثله

بهذا الخراج الجزٌة  عن لتادة لوله:"}فسوؾ ٌؽنٌكم هللا من فضله إن شاء{، فؤؼناهم هللا 
الجارٌة علٌهم ٌؤخذونها شهرا شهرا وعاما عاما، فلٌس ألحد من المشركٌن أن ٌمربوا المسجد 

 .(ٕٔ)الحرام بعد عامهم ذلن، إال صاحب جزٌة، أو عبد رجل من المسلمٌن"

من عطابه أو من تفضله بوجه آخر، فؤرسل السماء علٌهم  لال الزمخشري:أي:" 
، وأسلم أهل تبالة وجرش فحملوا إلى مكة الطعام (ٖٔ)خٌرهم وأكثر مٌرهممدرارا، فؤؼزر بها 

وما ٌعاش به، فكان ذلن أعود علٌهم مما خافوا العٌلة لفواته وعن ابن عباس رضى هللا عنه: 
ألمى الشٌطان فً للوبهم الخوؾ ولال: من أٌن تؤكلون؟ فؤمرهم هللا بمتال أهل الكتاب وأؼناهم »

                                                             
لال أحمد: ولد ٌستدل به « هذا النهى راجع إلى نهى المسلمٌن عن تمكٌنهم منه»لال محمود:  ذكر المحمك:" (ٔ)

نهى إلى من ٌمول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشرٌعة، وخصوصا بالمناهى، فان ظاهر اآلٌة توجه ال
المشركٌن، إال أنه بعٌد، ألن المعلوم من المشركٌن أنهم ال ٌنزجرون بهذا النهى، والممصود تطهٌر المسجد 
الحرام بابعادهم عنه، فبل ٌحصل هذا الممصود إال بنهً المسلمٌن عن تمكٌنهم من لربانه، وٌرشد إلى أن 

له ٌا أٌها الذٌن آمنوا وتضمٌنه نصا بخطابهم بموله المخاطب فً الحمٌمة المسلمٌن، تصدٌر الكبلم بخطابهم فً لو
وإن خفتم عٌلة وكثٌرا ما ٌتوجه النهى على من المراد خبلفه، وعلى ما المراد خبلفه إذا كانت ثم مبلزمة، 

 .كموله: ال أرٌنن هاهنا، وال تموتن إال وأنتم مسلمون، وهللا أعلم"
 .ٕٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .222ٔ/ٙ(:ص5ٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.222ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .ٕٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .222ٔ/ٙ(:صٕٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .222ٔ/ٙ(:صٕٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .222ٔ/ٙ(:صٕٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد222ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٔٔ)
 .222ٔ/ٙ(:صٕٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
المٌر: إطعام الطعام. وٌمال: بلد بالٌمن. وجرش: موضع منه أٌضا، أفاده « وأكثر مٌرهم ... الخ»لوله (ٖٔ)

 .الصحاح
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ح الببلد والؽنابم. ولرئ: عابلة، بمعنى المصدر كالعافٌة، أو حاال عابلة. ولٌل: بفت«. بالجزٌة
 .(ٔ)ومعنى لوله إن شاء هللا. إن أوجبت الحكمة إؼناءكم وكان مصلحة لكم فً دٌنكم"

 .(ٕ)، بمعنى المصدر كالعافٌة، أو حاال عابلة«عابلة»ولرئ:  
َ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]التوبة   [، أي:" إن هللا علٌم بحالكم، حكٌم فً تدبٌر 1ٕ: لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٖ)شإونكم"
َ َعِلٌٌم { أي : بما ٌصلحكم ، } َحِكٌم { أي : فٌما ٌؤمر به وٌنهى  لال ابن كثٌر:"  } إِنَّ َّللاَّ

عنه ; ألنه الكامل فً أفعاله وألواله ، العادل فً خلمه وأمره ، تبارن وتعالى ; ولهذا عوضهم 
 .(ٗ)بؤموال الجزٌة التً ٌؤخذونها من أهل الذمة" عن تلن المكاسب

}إن هللا علٌم{ بؤحوالكم، }حكٌم{ ال ٌعطى وال ٌمنع إال عن حكمة  لال الزمخشري:" 
 .(٘)وصواب"
 الفوابد:
 تمرٌر نجاسة الكافر المعنوٌة. -ٔ
منع دخول المشرن الحرم المكً كابنا من كان بخبلؾ بالً المساجد فمد ٌإذن للكافر  -ٕ

 أن ٌدخل بإذن المسلمٌن.لمصلحة 
ال ٌمنع المإمن من امتثال أمر ربه الخوؾ من الفالة والفمر فإن هللا تعالى تعهد باإلؼناء  -ٖ

 إن شاء.
 «:الحكٌم»، و«العلٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٗ
، ،فهو سبحانه «العلٌم»فـ - علمه  المحٌط«العلٌم»، واْلِعْلُم صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ

 .(ٙ)بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء
هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «: العلٌم»لال الخطابً:"

[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕالخلك. كموله تعالى: }إنه علٌم بذات الصدور{ ]لممان:
علم علٌم{ : }وفوق كل ذي -سبحانه-للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال 

فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ]ٌوسؾ:
من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم 
اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه 

بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم ؼٌر عالم بالنحو وعالما 
[، }وأحصى كل ٕٔعلم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء علما{ ]الطبلق: -سبحانه-هللا 

 .(2)["1ٕشًء عددا{ ]الجن: 
"هو المحكم لخلك األشٌاء.لال تعالى:}آلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌم{ «: الحكٌم»و -

[، فدل على أن المراد ٔ: }كتاب أحكمت آٌاته{ ]هود: [ ولال فً موضع آخرٔ]ٌونس:
هنا، الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، ومعنى اإلحكام لخلك « الحكٌم»بـ

 .(1) األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها
 

 المرآن

                                                             
 .ٕٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٕٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٔٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٙ)
 .2٘شؤن الدعاء: (2)
 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (1)
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ِ َواَل بِالْ  ُ َوَرسُولُهُ َواَل ٌَِدٌنُوَن }لَاتِلُوا ال ِذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاَّلل  َم ّللا  ُموَن َما َحر  ٌَْوِم اآْلِخِر َواَل ٌَُحّرِ
({ ]التوبة : 5ِٕدٌَن اْلَحّكِ ِمَن ال ِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َحت ى ٌُْعطُوا اْلِجْزٌَةَ َعْن ٌٍَد َوهُْم َصاِغُروَن )

ٕ5] 
 التفسٌر:

إمنون باهلل، وال ٌإمنون بالبعث والجزاء، وال ٌجتنبون ما أٌها المسلمون لاتلوا الكفار الذٌن ال ٌ
نهى هللا عنه ورسوله، وال ٌلتزمون أحكام شرٌعة اإلسبلم من الٌهود والنصارى، حتى ٌدفعوا 

 الجزٌة التً تفرضونها علٌهم بؤٌدٌهم خاضعٌن أذالء.
ِ َواَل بِا  [، أي:" أٌها 5ْٕلٌَْوِم اآْلِخِر{ ]التوبة : لوله تعالى:}لَاِتلُوا الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاّللَّ

 .(ٔ)المسلمون لاتلوا الكفار الذٌن ال ٌإمنون باهلل، وال ٌإمنون بالبعث والجزاء"
عن ابن أبً نجٌح عن مجاهد: لوله: "}لاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر{،  

 .(ٕ)حٌن أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه بؽزوة تبون"
عن ابن زٌد:" لال هللا تعالى: }لاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر{، لال: فلما  

من لتال من ٌلٌه من العرب أمره بجهاد أهل الكتاب لال: وجاهدهم أفضل  -فرغ رسول هللا. ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٖ)الجهاد"
ٌعنً: الذٌن ال ٌصدلون بتوحٌد عن سعٌد بن جبٌر :"}لاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل{،  
 .(ٗ)هللا"
 

 فإن لٌل: فؤهل الكتاب لد آمنوا باهلل والٌوم اآلخر فكٌؾ لال ذلن فٌهم؟
 :(٘)ففٌه جوابان

أحدهما : أن إلرارهم بالٌوم اآلخر ٌوجب اإللرار بجمٌع حموله ، فكانوا بترن اإللرار بحموله 

 كمن ال ٌمّر به .
ٌإمن باهلل وال بالٌوم اآلخر للكفر بنعمته ، وهم فً الذم بالكفر  والثانً : أنه ذّمهم ذم من ال

 كؽٌرهم .
لال ابن كثٌر:" فهم فً نفس األمر لما كفروا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص  لم ٌبك لهم إٌمان  لال ابن كثٌر:"  

هم صحٌح بؤحد من الرسل ، وال بما جاءوا به ، وإنما ٌتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فٌما 
فٌه ، ال ألنه شرع هللا ودٌنه ; ألنهم لو كانوا مإمنٌن بما بؤٌدٌهم إٌمانا صحٌحا لمادهم ذلن إلى 
اإلٌمان بدمحم ، صلوات هللا علٌه ، ألن جمٌع األنبٌاء األلدمٌن بشروا به ، وأمروا باتباعه ، فلما 

نبٌاء األلدمٌن ألنه جاء وكفروا  به ، وهو أشرؾ الرسل ، عُِلم أنهم لٌسوا متمسكٌن بشرع األ
من عند هللا ، بل لحظوظهم وأهوابهم ، فلهذا ال ٌنفعهم إٌمانهم ببمٌة األنبٌاء ، ولد كفروا بسٌدهم 
ِ َوال ِباْلٌَْوِم اآلِخِر َوال  وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم ; ولهذا لال : } لَاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن ِباّللَّ

 ُ َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ  َوَرسُولُهُ َوال ٌَِدٌنُوَن ِدٌَن اْلَحّكِ ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب { وهذه اآلٌة الكرٌمة ٌَُحّرِ
نزلت أول األمر بمتال أهل الكتاب ، بعد ما تمهدت أمور المشركٌن ودخل الناس فً دٌن هللا 

ن الٌهود والنصارى ، أفواجا ، فلما استمامت جزٌرة العرب أمر هللا ورسوله بمتال أهل الكتابٌ
وكان ذلن فً سنة تسع ; ولهذا تجهز رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لمتال الروم ودعا الناس إلى ذلن ، وأظهره 
لهم ، وبعث إلى أحٌاء العرب حول المدٌنة فندبهم ، فَؤَْوَعبوا معه ، واجتمع من المماتلة نحو]من 

ٌنة ومن حولها من المنافمٌن وؼٌرهم ، وكان ذلن ثبلثٌن ألفا ، وتخلؾ بعُض الناس من أهل المد
ٌْظ وحر ، وخرج ، علٌه السبلم ، ٌرٌد الشام لمتال الروم ، فبلػ تبون ،  فً عام َجْدب ، وولت لَ

                                                             
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .221ٔ/ٙ(:صٕ٘ٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .221ٔ/ٙ(:صٕٙٓٓٔم)أخرجه ابن أبً حات (ٖ)
 .221ٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
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فنزل بها وألام على مابها  لرٌبًا من عشرٌن ٌوًما ، ثم استخار هللا فً الرجوع ، فرجع عامه 
 .(ٔ)ذلن لضٌك الحال وضعؾ الناس"

ُ َوَرسُولُهُ{ ]التوبة : لو  َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ [، أي:" وال ٌجتنبون ما 5ٕله تعالى:}َواَل ٌَُحّرِ
 .(ٕ)نهى هللا عنه ورسوله"

 .(ٖ)عن سعٌد بن جبٌر :"}وال ٌحرمون ما حرم هللا ورسوله{، ٌعنً: الخمر والخنزٌر" 
ُ َوَرسُولُهُ{ ]التوبة :  َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ  :(ٗ)وجهان[، 5ٕوفً لوله تعالى:}َواَل ٌَُحّرِ

 أحدهما : أنه ما أمر هللا سبحانه وتعالى بنسخه من شرابعهم .
 والثانً : ما أحله لهم وحرمه علٌهم .

{ ]التوبة :   ٌلتزمون أحكام شرٌعة  [، أي:" وال5ٕلوله تعالى:}َواَل ٌَِدٌنُوَن ِدٌَن اْلَحّكِ
 .(٘)اإلسبلم"
 فً المراد بدٌنه فً هذا الموضع وجهان : 

 .(ٙ)أحدهما : العمل بما فً التوراة من اتباع الرسول ، لاله الكلبً
ألنه ناسخ لما أن }دٌن الحك{، ٌعنً: دٌن اإلسبلم، ألن كل دٌن ؼٌر اإلسبلم باطل، والثانً : 

، وحكاه الماوردي عن (1)، وعمر بن عبدالعزٌز(2)ن جبٌرسواه من األدٌان، وهذا لول سعٌد ب
  .(5)الجمهور
[، أي:" من هإالء المنحرفٌن من 5ٕلوله تعالى:}ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب{ ]التوبة :  

 .(ٓٔ)الٌهود والنصارى الذٌن نزلت علٌهم التوراة واإِلنجٌل"
ٌعنً: من الٌهود والنصارى، أوتوا عن سعٌد بن جبٌر :"}من الذٌن أوتوا الكتاب{،  

 .(ٔٔ)الكتاب من لبل المسلمٌن أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(ٕٔ)هذا بٌان للمذكورٌن" لال الصابونً:" 

 :(ٖٔ)[، وجهان5ٕلوله تعالى:}ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب{ ]التوبة : وفً  
 أحدهما : ٌعنً من آباء الذٌن أوتوا الكتاب .

 من الذٌن أوتوا الكتاب بٌن أظهرهم ألنه فً اتباعه كآبابهم . الثانً :
[، أي:" حتى 5ٕلوله تعالى:}َحتَّى ٌُْعطُوا اْلِجْزٌَةَ َعْن ٌٍَد َوهُْم َصاِؼُروَن{ ]التوبة :  

 .(ٗٔ)ٌدفعوا الجزٌة التً تفرضونها علٌهم بؤٌدٌهم خاضعٌن أذالء"
الذي ٌبذلونه للمسلمٌن َدْفعًا عنها، وهم حتى ٌعطوا الخراَج عن رلابهم،  لال الطبري:" 

 .(٘ٔ)أذالء ممهورون"
أي : إن لم ٌسلموا ، } َعْن ٌٍَد { أي : عن لهر لهم وؼلبة ، } َوهُْم  لال ابن كثٌر:" 

َصاِؼُروَن { أي : ذلٌلون حمٌرون مهانون. فلهذا ال ٌجوز إعزاز أهل الذمة وال رفعهم على 

                                                             
 .ٕٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .221ٔ/ٙ(:ص1ٕٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .221ٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.221ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (1)
 .ٖٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .221ٔ/ٙ(:صٖٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٓٓ-55ٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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أشمٌاء ، كما جاء فً صحٌح مسلم ، عن أبً هرٌرة ، رضً هللا المسلمٌن ، بل هم أذالء َصَؽرة 
ال تبدءوا الٌهود والنصارى بالسبلم ، وإذا لمٌتم أحدهم فً طرٌك »عنه ، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : 
، ولهذا اشترط علٌهم أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب ، رضً هللا (ٔ)«فاضطروه إلى أضٌمه
لمعروفة فً إذاللهم وتصؽٌرهم وتحمٌرهم ، وذلن مما رواه األبمة الحفاظ ، عنه ، تلن الشروط ا

من رواٌة  عبد الرحمن بن َؼْنم األشعري لال : كتبت لعمر بن الخطاب ، رضً هللا عنه ، حٌن 
 صالح نصارى من أهل الشام: 

كذا  بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، هذا كتاب لعبد هللا عمر أمٌر المإمنٌن من نصارى مدٌنة
وكذا ، إنكم لما لدمتم علٌنا سؤلناكم األمان ألنفسنا وذرارٌنا  وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم 
على أنفسنا أال نحدث فً مدٌنتنا وال فٌما حولها دًٌرا وال كنٌسة ، وال لِبلٌة وال َصْوَمعة راهب 

نمنع كنابسنا أن  ، وال نجدد ما خرب منها ، وال نحًٌ منها ما كان خطط  المسلمٌن ، وأال
ٌنزلها أحد من المسلمٌن فً لٌل وال نهار ، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبٌل ، وأن ٌنزل 
من مر بنا من المسلمٌن ثبلثة أٌام نطعمهم ، وال نؤوي فً كنابسنا وال منازلنا جاسوًسا ، وال 

وال ندعو إلٌه أحًدا ; وال نمنع نكتم ؼًشا للمسلمٌن ، وال نعلم أوالدنا المرآن ، وال نظهر شركا ، 
أحًدا من ذوي لرابتنا الدخول فً اإلسبلم إن أرادوه ، وأن نولر المسلمٌن ، وأن نموم لهم من 
مجالسنا إن أرادوا الجلوس ، وال نتشبه بهم فً شًء من مبلبسهم ، فً للنسوة ، وال عمامة ، 

نً بكَُناهم ، وال نركب السروج ، وال وال نعلٌن ، وال فرق شعر ، وال نتكلم بكبلمهم ، وال نكت
نتملد السٌوؾ ، وال نتخذ شٌبا من السبلح ، وال نحمله معنا ، وال ننمش خواتٌمنا بالعربٌة ، وال 
نبٌع الخمور ، وأن نجز ممادٌم رءوسنا ، وأن نلزم ِزٌنا حٌثما كنا ، وأن نشد الزنانٌر على 

ال نظهر صلبنا وال كتبنا فً شًء من طرق أوساطنا ، وأال نظهر الصلٌب على كنابسنا ، وأ
المسلمٌن وال أسوالهم ، وال نضرب نوالٌسنا فً كنابسنا إال ضربا خفٌا ، وأال نرفع أصواتنا 

بالمراءة فً كنابسنا فً شًء من حضرة المسلمٌن ، وال نخرج شعانٌن وال باعوثًا ، وال نرفع 
ء من طرق المسلمٌن وال أسوالهم ، وال أصواتنا مع موتانا ، وال نظهر النٌران معهم فً شً

نجاورهم بموتانا ، وال نتخذ من الرلٌك ما جرى علٌه سهام المسلمٌن ، وأن نرشد المسلمٌن ، 
وال نطلع علٌهم فً منازلهم. لال : فلما أتٌت عمر بالكتاب ، زاد فٌه : وال نضرب أحًدا من 

لبلنا علٌه األمان ، فإن نحن خالفنا فً المسلمٌن ، شرطنا لكم ذلن على أنفسنا وأهل ملتنا ، و
شًء مما شرطناه لكم َوَوَظْفنا على أنفسنا ، فبل ذمة لنا ، ولد حل لكم منا ما ٌحل من أهل 

 .(ٕ)المعاندة والشماق"
 :(ٖ)فبه وجهان من التفسٌر [،5ٕلوله تعالى:}َحتَّى ٌُْعطُوا اْلِجْزٌَةَ{ ]التوبة : وفً  

ٌة وهو لول الشافعً ألنه ٌرى أن الجزٌة تجب انمضاء الحول أحدهما : حتى ٌضمنوا الجز
 وتإخذ معه .

 والثانً : حتى ٌدفعوا الجزٌة .
 :(ٗ)وفً الجزٌة وجهان

 أحدهما : أنها من األسماء المجملة ال ٌوفك على علمها إال بالبٌان .
 بالدلٌل .والثانً : أنها من األسماء العامة التً ٌجب إجراإها على عمومها إال ما خص 

 ستة أوجه من التفسٌر: [،5َٕعْن ٌٍَد{ ]التوبة : وفً لوله تعالى:} 
 .(٘)أحدها : عن ؼنى ولدرة . لاله أبو سنان

 .(ٙ)والثانً : عن لهر. لاله لتادة

                                                             
 .(2ٕٙٔصحٌح مسلم برلم )(ٔ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .21ٓٔ/ٙ(:صٖ٘ٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .21ٓٔ/ٙ(:صٖٙٓٓٔسٌر ابن ابً حاتم)انظر: تف (ٙ)
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 .(ٔ)من ٌده وال ٌبعث به مع ؼٌره. لاله سفٌان بن عٌٌنةوالثالث :معناه: 
 . (ٕ)والرابع: أنها من عطاء ال ٌمابله جزاء، وهذا معنى لول أبً عبٌدة 

كل من انطاع لماهر بشىء أعطاه من ؼٌر طٌب نفس به ولهر له من ٌد  لال أبو عبٌدة:"
 .(ٖ)فى ٌد، فمد أعطاه عن ٌد"

 .(ٗ)أن ٌروا أن لنا فً أخذها منهم ٌداً علٌهم بحمن دمابهم بها. ذكره الماورديوالخامس: 
 .(٘)والسادس: ٌإدونها بؤٌدٌهم وال ٌنفذونها مع رسلهم كما ٌفعله المتكبرون. ذكره الماوردي

عبد هللا بن عباس لال: "سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الجزٌة عن ٌد، لال: جزٌة وروي  
 .(ٙ)األرض والرلبة، جزٌة األرض والرلبة لال جعفر: أحسبه لال ثبلثا"

 ، خمسة ألوال:[5ٕ{ ]التوبة : } َوهُْم َصاِؼُرونَ  وفً لوله تعالى:
 .(2)أحدها : أن ٌكونوا لٌاماً واآلخذ لها جالساً ، لاله عكرمة

سفٌان عن أبً سعد لال: "بعث المؽٌرة إلى رستم فمال له رستم: إالم تدعو؟ فمال عن  
أبٌت؟ لال: فتعطً له: أدعون إلى اإلسبلم، فإن أسلمت فلن ما لنا وعلٌن ما علٌنا، لال: فإن 

الجزٌة عن ٌد وأنت صاؼر، فمال لترجمانه: لل له أما إعطاء الجزٌة فمد عرفتها، فما لولن 
 .(1)وأنت صاؼر؟ لال: تعطٌها وأنت لابم وأنا جالس، ولال ؼٌر أبً سعد: والسوط على رأسن"

 .(1)رأسن"
، من وجٍه  والثانً : أن ٌمشوا بها وهم كارهون، لال الطبري:"وذلن لوٌل ُروي عن ابن عباس

 .(5)فٌه نظر"
 .(ٔٔ)، والطبري(ٓٔ)والثالث : أن ٌكونوا أذالء ممهورٌن ، لاله أٌو عبٌدة

ن سعٌد بن جبٌر فً لوله: "}حتى ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون{، ٌعنً: ع 
 .(ٕٔ)مذلون"

وعن أبً البختري عن سلمان :"}حتى ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرو{،ن لال: وهم  
 .(ٖٔ)ن"ؼٌر محمودٌ
عن أبً صالح فً لوله:"}حتى ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون{، لال: ال ٌمشون  

 .(ٗٔ)بها، هم ٌتلتلون فٌها"
ؽار بعٌنه. ذكره الطبري عن آخرٌن والرابع : أن دفعها هو الصَّ
(ٔ٘). 

 .(ٙٔ)والخامس : أن الصؽار أن تجري علٌهم أحكام اإلسبلم ، لاله الشافعً
بعثنً أبو بكر فٌمن ٌإذن ٌوم النحر بمنى، لال: ثم أنزل فً اآلٌة عن أبً هرٌرة لال:"  

التً تتبعها الجزٌة ولم تكن تإخذ لبل ذلن، فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركٌن 

                                                             
 .21ٓٔ/ٙ(:ص2ٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙ٘/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٔمجاز المرآن:(ٖ)
 .ٖٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .225ٔ/ٙ(:صٖٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٗٔ(:ص1ٔٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .21ٔٔ/ٙ(:صٕٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٔٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙ٘/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٓٓ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .21ٓٔ/ٙ(:صٓٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .21ٓٔ/ٙ(:ص5ٖٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .21ٓٔ/ٙ(:صٔٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٔٓ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
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بتجاراتهم فمال لاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر إلى لوله: صاؼرون فلما أحك هللا 
نه لد عاضهم أفضل مما كانوا وجدوا علٌه مما كان المشركون ٌوافون به ذلن للمسلمٌن عرفوا أ

 .(ٔ)من التجارة"
عن ابن عباس لال: "من نساء أهل الكتاب من تحل لنا ومنهم من ال تحل لنا، ثم تبل هذه  

اآلٌة :}لاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر{، اآلٌة. فمن أعطى الجزٌة حل لنا نساإهم 
 .(ٕ)من لم ٌعط الجزٌة لم تحل لنا نساإهم لال الحكم: فذكرت ذلن إلبراهٌم فؤعجبه"و

عن مالن فً لول هللا تعالى :"}لاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر وال  
ٌحرمون ما حرم هللا ورسوله وال ٌدٌنون دٌن الحك من الذٌن أوتوا الكتاب حتى ٌعطوا الجزٌة 

ون{، لال مالن: فإنما ٌعطً أهل الكتاب الجزٌة من ثمن الخمر والخنزٌر، عن ٌد وهم صاؼر
فذلن حبلل للمسلمٌن أن ٌؤخذوه من أهل الكتاب فً الجزٌة وال ٌحل لهم أن ٌؤخذوا فً جزٌتهم 

 .(ٖ)الخنزٌر وال الخمر بعٌنها"
 من أهل لال ابن كثٌر:"ولد استدلَّ بهذه اآلٌة الكرٌمة َمن ٌرى أنه ال تإخذ الجزٌة إال

الكتاب ، أو من أشباههم كالمجوس ، لما صح فٌهم الحدٌث أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخذها من مجوس 
ولال أبو حنٌفة ، رحمه هللا : بل تإخذ  -فً المشهور عنه  -هجر وهذا مذهب الشافعً ، وأحمد 

 تإخذ من العرب إال من من جمٌع األعاجم ، سواء كانوا  من أهل الكتاب أو من المشركٌن ، وال
 ، ٍ ًّ أهل الكتاب. ولال اإلمام مالن : بل ٌجوز أن تضرب الجزٌة على جمٌع الكفار من كتاب
ومجوسً ، ووثنً، وؼٌر ذلن ، ولمؤخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان ؼٌر هذا ، وهللا 

 .  (ٗ)أعلم"
 الفوابد:
اإلسبلم وذلن من أجل وجوب لتال أهل الكتاب حتى ٌسلموا أو ٌدخلوا فً حكم - -ٔ

 إعدادهم لئلسبلم لٌكملوا علٌه وٌسعدوا به.
 اإلٌمان ؼٌر الصحٌح ال ٌعتبر إٌمانا منجٌا وال مسعدا. -ٕ
 استباحة ما حرم هللا من المطاعم والمشارب والمناكح كفر صرٌح. -ٖ
فً كتب الفمه مبٌنة وهً بحسب  ٔمشروعٌة أخذ الجزٌة من أهل الكتاب وهً ممدرة -ٗ

 وفمره وسعته وضٌمه.ؼنى المرء 
 

 المرآن
ِ ذَِلَن لَْولُُهْم بِؤَْفَواِهِهمْ  ِ َولَالَِت الن َصاَرى اْلَمِسٌُح اْبُن ّللا  ٌٌْر اْبُن ّللا  ٌَُضاِهئُوَن  }َولَالَِت اْلٌَُهوُد عَُز

ُ أَن ى ٌُْإفَُكوَن )  [ٖٓ:  ({ ]التوبةٖٓلَْوَل ال ِذٌَن َكفَُروا ِمْن لَْبُل لَاتَلَُهُم ّللا 
 التفسٌر:

لمد أشرن الٌهود باهلل عندما زعموا أن عزًٌرا ابن هللا. وأشرن النصارى باهلل عندما ادَّعوا أن 
 المسٌح ابن هللا.

وهذا المول اختلموه من عند أنفسهم، وهم بذلن ٌشابهون لول المشركٌن من لبلهم. لَاتََل هللا 
 ؟المشركٌن جمٌعًا كٌؾ ٌعدلون عن الحك إلى الباطل

 سبب النزول:
عن ابن عباس لال: "أتى رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص َسبلُم بن مشكم، ونعماُن بن أوفى، وشؤُس بن 
ٌؾ، فمالوا: كٌؾ نتّبعن ولد تركت لِْبلتنا، وأنت ال تزعم أّن عزًٌرا ابن هللا؟  لٌس، ومالن بن الّصِ

                                                             
 .225ٔ/ٙ(:صٖٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .225ٔ/ٙ(:صٕٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .225ٔ/ٙ(:صٖٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
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الت النصارى المسٌح ابن هللا{، إلى: فؤنزل فً ذلن من لولهم: }ولالت الٌهود عزٌر ابن هللا ول
 .(ٔ)}أنى ٌإفكون{"
ِ{ ]التوبة :   ٌٌْر اْبُن َّللاَّ [، أي:"زعم الٌهود أن عزٌزا ابن ٖٓلوله تعالى:}َولَالَِت اْلٌَُهوُد عَُز
 .(ٕ)هللا"

وهذا إؼراء من هللا تعالى للمإمنٌن على لتال المشركٌن الكفار من  لال ابن كثٌر:" 
الٌهود والنصارى ، لممالتهم هذه الممالة الشنٌعة ، والِفْرٌة على هللا تعالى ، فؤما الٌهود فمالوا فً 

 .(ٖ)العَُزٌر : "إنه ابن هللا" ، تعالى هللا عن ذلن علوا كبٌرا"
ِ{ ]التوبة :  }َولَاَلِت اْلٌَُهودُ ولوله تعالى: ٌٌْر اْبُن َّللاَّ فٌمن لال ذلن على [، اختلؾ ٖٓعَُز

 ثبلثة ألوال:
 .(ٗ)أحدها : أن ذلن كان لول جمٌعهم ، وهو مروي عن ابن عباس

 .(٘)والثانً : أنه لول طابفة من سلفهم
 أٌضا. (ٙ)ابن عباس. وهذا لول  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : أنه لول جماعة ممن كانوا على عهد رسول هللا 

 واختلؾ فٌهم على لولٌن :
 .(2)أحدهما : أنه فنحاص وحده ، ذكر ذلن عبٌد بن عمٌر

والثانً : أنهم جماعة وهم سبلم ابن مشكم ونعمان بن أبً أوفى وشاس بن لٌس ومالن بن 
 .(1)الصٌؾ ، وهذا مروي عن ابن عباس

وإنما لالوا: هو ابن هللا من أجل أن عن ابن عباس لوله: "}ولالت الٌهود عزٌر ابن هللا{، 
عَُزًٌرا كان فً أهل الكتاب، وكانت التوراة عندهم، فعملوا بها ما شاء هللا أن ٌعملوا، ثم 
أضاعوها وعملوا بؽٌر الحك، وكان التّابوت فٌهم. فلما رأى هللا أنهم لد أضاعوا التوراة وعملوا 

وراة، ونسخها من صدورهم، وأرسل هللا علٌهم باألهواء، رفع هللا عنهم التابوت، وأنساهُم الت

مرًضا، فاستطلمت بطونهم حتى جعل الرجل ٌمشً كبُده، حتى نسوا التوراة، ونسخت من 
صدورهم، وفٌهم عزٌر. فمكثوا ما شاء هللا أن ٌمكثُوا بعد ما نسخت التوراة من صدورهم، وكان 

ٌرّد إلٌه الذي نسَخ من صدره من  عزٌر لبُل من علمابهم، فدعا عزٌٌر هللا، وابتهل إلٌه أن
التوراة. فبٌنما هو ٌصلً مبتهبل إلى هللا، نزل نور من هللا فدخل َجْوفه، فعاد إلٌه الذي كان ذهب 
! فعلَك بهم  ًَّ من جوفه من التوراة، فؤذّن فً لومه فمال: ٌا لوم، لد آتانً هللا التوراةَ وردَّها إل

هم. ثم إنَّ التابوت نزل بعد ذلن وبعد ذهابه منهم، فلما رأوا ٌعلمهم، فمكثوا ما شاء هللا وهو ٌعلم
التابوت عَرضوا ما كان فٌه على الذي كان عزٌر ٌعلِّمهم، فوجدوه مثله، فمالوا: وهللا ما أوتً 

 .(5)عزٌر هذا إال أنه ابن هللا"
م وروي عن السدي: "}ولالت الٌهود عزٌر ابن هللا{ ، إنما لالت ذلن، ألنهم ظهرت علٌه
العمالمة فمتلوهم، وأخذوا التوراة، وذهب علماإهم الذٌن بمُوا، ولد دفنوا كتب التوراة فً الجبال. 
وكان عزٌر ؼبلًما ٌتعبَّد فً رءوس الجبال، ال ٌنزل إال ٌوم عٌد. فجعل الؽبلم ٌبكً وٌمول: 

ل مرة إلى "رّبِ تركَت بنً إسرابٌل بؽٌر عالم"! فلم ٌزل ٌبكً حتى سمطت أشفاُر عٌنٌه، فنز
العٌد، فلما رجع إذا هو بامرأة لد مثلْت له عند لبر من تلن المبور تبكً وتمول: ٌا مطعماه، وٌا 
كاِسٌاه! فمال لها: وٌحن، من كان ٌطعمن أو ٌكسون أو ٌسمٌن أو ٌنفعن لبل هذا الرجل؟  لالت: 

                                                             
 .ٕٕٓ/ٗٔ(:صٕٓٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٔٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٗٔ(:صٕٔٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٕٓ/ٗٔ(:صٕٓٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٔٓ/ٗٔ(:ص5ٔٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٗٔ(:صٕٔٙٙٔ)-(ٕٓٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٗٔ(:صٕٔٙٙٔأخرجه الطبري) (5)
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لبَل بنً إسرابٌل؟ لال: هللا!  هللا! لال: فإن هللا حً لم ٌمت! لالت: ٌا عزٌر، فمن كان ٌعلِّم العلماء
لالت: فلم تبكً علٌهم؟ فلما عرؾ أنه لد ُخِصم، ولَّى مدبًرا، فدعته فمالت: ٌا عزٌر، إذا أصبحت 
ؼًدا فؤت نهر كذا وكذا فاؼتسل فٌه، ثم اخرج فصّلِ ركعتٌن، فإنه ٌؤتٌن شٌٌخ، فما أعطان فُخْذه. 

ٌه، ثم خرج فصلى ركعتٌن. فجاءه الشٌُخ فلما أصبح انطلك عزٌر إلى ذلن النهر، فاؼتسل ف
فمال: افتح فمن! ففتح فمه، فؤلمى فٌه شٌبا كهٌبة الجمرة العظٌمة، مجتمع كهٌبة الموارٌر، ثبلث 
مرار. فرجع عزٌر وهو من أعلم الناس بالتوراة، فمال: ٌا بنً إسرابٌل، إنً لد جبتكم بالتوراة! 

ربط على كل إصبع له للًما، وكتب بؤصابعه كلها، فكتب فمالوا: ٌا عزٌر، ما كنت كذَّابًا! فعمد ف
التوراة كلّها. فلما رجَع العلماء، أخبروا بشؤن عزٌر، فاستخرج أولبن العلماء ُكتبهم التً كانوا 
دفنوها من التوراة فً الجبال، وكانت فً خواٍب مدفونة،  فعارضوها بتوراة عزٌر، فوجدوها 

 .(ٔ)ا إال أنن ابنه!"مثلها، فمالوا: ما أعطان هللا هذ
 فإن لٌل : فإذا كان ذلن لول بعضهم فلم أضٌؾ إلى جمٌعهم ؟

لٌل : "ألن من لم ٌمله عند نزول المرآن لم ٌنكره ، فلذلن أضٌؾ إلٌهم إضافة جمع وإن 
 .(ٕ)تلفظ به بعضهم"

وهذه الممالة وإن لم تكن ممالة لعامتهم فمد لالها فرلة منهم، فٌدل ذلن  لال السعدي:" 
على أن فً الٌهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن لالوا هذه الممالة التً تجرأوا فٌها على 
هللا، وتنمصوا عظمته وجبلله. ولد لٌل: إن سبب ادعابهم فً }عزٌر{ أنه ابن هللا، أنه لما سلط 

على بنً إسرابٌل، ومزلوهم كل ممزق، ولتلوا حملة التوراة، وجدوا عزٌرا بعد ذلن  هللا الملون
حافظا لها أو  ألكثرها، فؤمبلها علٌهم من حفظه، واستنسخوها، فادعوا فٌه هذه الدعوى 

 .(ٖ)الشنٌعة"
ِ{ ]التوبة :    -لنصارى [، أي:" وزعم آٖلوله تعالى:}َولَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسٌُح اْبُن َّللاَّ

 .(ٗ)أن المسٌح ابن هللا" -أعداء هللا 
 .(٘)وهذا لول جمٌعهم" لال الماوردي:" 
 :(ٙ)واختلؾ فً سبب لولهم لذلن على لولٌن 

 أحدهما : أنه لما خلك من ؼٌر ذكر من البشر لالوا إنه ابن هللا ، تعالى هللا عن ذلن .
 رأه من المرضى .الثانً : أنهم لالوا ذلن ألجل من أحٌاه من الموتى وأب

[، أي:" وهذا المول اختلموه من عند ٖٓلوله تعالى:}ذَِلَن لَْولُُهْم بِؤَْفَواِهِهْم{ ]التوبة :  
 .(2)أنفسهم"
 .(1)أي : ال مستند لهم فٌما ادعوه سوى افترابهم واختبللهم " لال ابن كثٌر:" 
 .(5)لم ٌمٌموا علٌه حجة وال برهانا" لال السعدي:أي:" 
[، أي:" وهم بذلن ٖٓتعالى:}ٌَُضاِهبُوَن لَْوَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن لَْبُل{ ]التوبة : لوله  

 .(ٓٔ)ٌشابهون لول المشركٌن من لبلهم"
أي : ٌشابهون } لَْوَل الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن لَْبُل { أي : من لبلهم من األمم ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)ضلوا كما ضل هإالء "
                                                             

 .ٕٗٓ-ٖٕٓ(:صٕٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٖ٘/ٕالنكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٖٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .5ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٖٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٖٗتفسٌر السعدي: (5)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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ٌمول: ٌُْشبه لول هإالء فً الكذب على هللا والفرٌة علٌه ونسبتهم المسٌح  لال الطبري:" 
إلى أنه هلل ابٌن، كِذَب الٌهود وفرٌتهم على هللا فً نسبتهم عزًٌرا إلى أنه هلل ابن،  وال ٌنبؽً أن 

 .(ٔ)ٌكون هلل ولٌد سبحانه، بل له ما فً السماوات واألرض، كل له لانتون"
المبلبكة »بهون فً لولهم هذا  لول المشركٌن الذٌن ٌمولون: أي: ٌشا لال السعدي:" 
 .(ٕ)تشابهت للوبهم، فتشابهت ألوالهم فً البطبلن"« بنات هللا
أي ٌشابهون ، مؤخوذ من لولهم امرأة ضهٌاء إذا لم تحض تشبٌهاً  لال الماوردي:" 

ِ تَعَا»بالرجال ومنه ما جاء فً الحدٌث:  ، أي: (ٖ)«لَى الَِّذٌَن ٌَُضاِهبُوَن َخْلمَهُ أَجَرأُ النَّاِس َعلى َّللاَّ
 .(ٗ)ٌشبهون به"
 وفٌهم ثبلثة ألاوٌل : 

أحدها : أن لولهم ذلن ٌضاهً لول عبدة األوثان فً البلت والعزى ومناة وأن المبلبكة بنات هللا 
 ..(٘)-، لاله ابن عباس فً أحد لولٌه

الٌهود عزٌر ابن هللا، وهذا مروي عن  والثانً : أن لول النصارى المسٌح ابن هللا ٌضاهً لول
 .(ٓٔ). وهو اختٌار اإلمام الطبري(5)، وابن جرٌج(1)، والسدي(2)، ولتادة(ٙ)ابن عباس

عن ابن عباس لوله: "}ٌضاهبون لول الذٌن كفروا من لبل{، ٌمول: ٌُشبِّهون"
(ٔٔ). 

الٌهود عن لتادة لوله: "}ٌضاهبون لول الذٌن كفروا من لبل{، ضاهت النصارى لول  
 .(ٕٔ)لبلهم"
عن السّدي: "}ٌضاهبون لول الذٌن كفروا من لبل{، النصارى ٌضاهبون لول الٌهود فً  
 .(ٖٔ)«"عزٌز»

عن ابن جرٌج: "}ٌضاهبون لول الذٌن كفروا من لبل{، ٌمول: النصارى، ٌضاهبون  
 .(ٗٔ)لول الٌهود"

 . (٘ٔ)الزجاجوالثالث : أنهم فً تملٌد أسبلفهم ٌضاهون لول من تمدمهم، لاله 
أي: ٌشابهون فً لولهم هذا ما تمدم من كفرتهم، أي إنما لالوه اتباعا لمن  لال الزجاج:" 

}اتََّخذُوا أَْحَباَرهُْم َوُرْهَبانَُهْم أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن ال{ ]التوبة :  تمدم من كفرتهم. الدلٌل على ذلن لوله:
 تعالى، وهذا معنى: )ٌضاهبون لول الذٌن [، أي: لبلوا منهم أن العزٌر والمسٌح ابنا هللأٖ

 .(ٙٔ)كفروا من لبل{"

                                                             
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 فٌه بِمرام لً َسهوةً  سترتُ  ولد سفر، من ملسو هيلع هللا ىلصلالت: "لدم رسول هللا  -رضى هللا عنها-جاء من حدٌث عابشة  (ٖ)

ٌا عابشة، أشد الناس عذاباً عند هللا ٌوم المٌامة الذٌن  :ولال وجهه، وتلون هتكه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رآه فلما تماثٌل،
 .«ٌضاهون بخلك هللا

(، ومسلم، كتاب اللباس والزٌنة، باب 5٘ٗ٘أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب ما ُوطا من التصاوٌر، برلم )
 (.2ٕٓٔال تدخل المبلبكة بٌتا فٌه كلب وال صورة، برلم )

 .ٖٖ٘/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٙٓ/ٗٔ(:ص2ٕٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٙٓ/ٗٔ(:صٖٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٙٓ/ٗٔ(:صٕٗٙٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٙٓ/ٗٔ(:صٕ٘ٙٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٙٓ/ٗٔ(:صٕٙٙٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕ٘ٓ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٗٔ(:صٖٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙٓ/ٗٔ(:صٕٗٙٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٙٓ/ٗٔ(:صٕ٘ٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٙٓ/ٗٔ(:صٕٙٙٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٗٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .ٖٗٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
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ُ أَنَّى ٌُْإفَكُوَن{ ]التوبة :   [، أي:" لَاتََل هللا المشركٌن جمٌعًا كٌؾ ٖٓلوله تعالى:}لَاتَلَُهُم َّللاَّ
 .(ٔ)ٌعدلون عن الحك إلى الباطل؟"

أي: كٌؾ ٌصرفون على الحك، الصرؾ الواضح المبٌن، إلى المول  لال السعدي:" 
 .(ٕ)الباطل المبٌن"
لال الطبري:" } أَنَّى ٌُْإفَكُوَن {، ٌمول: أيَّ وجه ٌُْذهُب بهم، وٌحٌدون؟ وكٌؾ ٌصدُّون  

 .(ٖ)عن الحك؟ ولد بٌنا ذلن بشواهده فٌما مضى لبل
كٌؾ ٌضلون عن الحك ، وهو ظاهر ، وٌعدلون  } أَنَّى ٌُْإفَكُوَن { ؟ أي : لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)إلى الباطل ؟ "
معناه: كٌؾ ٌُصرفون عن الحك إلى اإلفن وهو ، "} أَنَّى ٌُْإفَكُوَن { لال الماوردي: 
 .(٘)الكذب"
ُ أَنَّى ٌُْإفَكُوَن{ ]التوبة : وفً    [، ثبلثة ألوال:ٖٓلوله تعالى:}لَاتَلَُهُم َّللاَّ

 هللا ، لاله ابن عباس. أحدها : معناه: لعنهم
، فهو «لتل»عن ابن عباس لوله: "}لاتلهم هللا{، ٌمول: لعنهم هللا. وكل شًء فً المرآن  
 .(ٙ)لعن"
 :(2)ومنه لول الشاعر 

ُ تَْلَحانًِ َولَْد َعِلَمْت                    أَنًِّ ِلنَْفِسً إِْفَساِدي َوإِْصبَلِحً  لَاتَلََها َّللاَّ
 .(1)معناه: لتلهم هللا ، ذكره الطبري عن بعض أهل العربٌةوالثانً : 

فؤما أهل المعرفة بكبلم العرب فإنهم ٌمولون: معناه: لتلهم هللا. والعرب  لال الطبري:"
 تمول: "لاتعن هللا"، و"لاتعها هللا"، بمعنى: لاتلن هللا. لالوا: و"لاتعن هللا" أهون من "لاتله هللا".

: "شالاه هللا ما تالاه"، ٌرٌدون: أشماه هللا ما أبماه، لالوا: ومعنى لوله: ولد ذكروا أنهم ٌمولون

اُصوَن{ ]سورة الذارٌات:  [ ، و }لُتَِل أَْصَحاُب األْخُدوِد{ ٓٔ}لاتلهم هللا{ ، كموله: }لُِتَل اْلَخرَّ
الكبلم  فإن كان الذي لالوا كما لالوا، فهو من نادر، [، واحٌد هو بمعنى التعجبٗ]سورة البروج: 

الذي جاء على ؼٌر المٌاس، ألّن "فاعلت" ال تكاد أن تجًء فعبل إال من اثنٌن، كمولهم: 
"خاصمت فبلنًا"، و"لاتلته"، وما أشبه ذلن. ولد زعموا أن لولهم: "عافان هللا" منه، وأن معناه: 

 .(5)أعفان هللا، بمعنى الدعاء لمن دعا له بؤن ٌُْعفٌه من السوء"
هللا تعالى فٌما أعده لعذابهم وبٌنه من عداوتهم التً هً فً ممابلة عصٌانهم والثالث : أن 

 .(ٓٔ)وكفرهم كؤنه مماتل لهم. ذكره الماوردي
 .(ٔٔ)وروي عن ابن جرٌج لوله:"}لاتلهم هللا{، ٌعنً: النصارى، كلمةٌ من كبلم العرب" 
، «المتل»معنى:ٌعنً: أنها كلمة تمولها العرب، ال ترٌد بها  لال أحمد دمحم شاكر:" 
 .(ٕٔ)، ال ٌراد بها ولوع األمر"«تربت ٌدان»كمولهم: 

                                                             
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .1ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٗ٘/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .2ٕٓ/ٗٔ(:ص1ٕٙٙٔاخرجه الطبري) (ٙ)
، والبحر المحٌط فً 5ٔٔ/1، وتفسٌر المرطبً:ٖٗ/٘البٌت ألبان بن تؽلب فً الكشؾ والبٌان: (2)

، ٖٗ٘/ٕ، وهو منسوب لعبٌد بن األبرص فً النكت والعٌون:ٖٓٗ/ٕ، وفتح المدٌر للشوكانً:ٖٓٗ/٘التفسٌر:
 ، .12٘/ٔوباهر البرهان فً معنى مشكبلت المرآن:

 .1ٕٓ-2ٕٓ/ٗٔانظر:  تفسٌر الطبري:(1)
 .1ٕٓ-2ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٗ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٗٔ(:ص5ٕٙٙٔاخرجه الطبري) (ٔٔ)
 ([.ٔ.]الهامش: )2ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 الفوابد:
بٌان الؽلو فً الرسل عند الٌهود والنصارى، إذ ٌنطلك الؽلو فً األنبٌاء من رفعهم فوق  -ٔ

منزلتهم التً أنزلهم هللا إٌاها وٌحدث هذا الؽلو حٌنما ٌوصؾ بعض األنبٌاء بصفات 
بؤنه ابن هللا. ولمد حدث فً تارٌخ بنً إسرابٌل أن ادعى األلوهٌة أو ٌوصؾ النبً 

 الٌهود أن عزٌرا ابن هللا كما ادعت النصارى أن المسٌح ابن هللا.
 تمرٌر كفر الٌهود والنصارى بذكر عمابدهم الكفرٌة. -ٕ
 الحذر من الؽلو فً الصالحٌن من العلماء واألولٌاء. -ٖ
والدٌانات الوثنٌة والفلسفٌة السابمة علٌها بٌان الترابط الوثٌك بٌن النصرانٌة المنحرفة  -ٗ

 كما حكم المرآن الكرٌم علٌهم فً هذه اآلٌة.
 

 المرآن
ِ َواْلَمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم َوَما أُِمُروا إِال  ِلٌَ  ْعبُُدوا إِلًَها }ات َخذُوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن ّللا 

ا ٌُْشِركُوَن )َواِحًدا اَل إِلَهَ إِ   [ٖٔ({ ]التوبة : ٖٔال  هَُو سُْبَحانَهُ َعم 
 التفسٌر:

عون لهم األحكام، فٌلتزمون بها وٌتركون  اتخذ الٌهوُد والنصارى العلماَء والعُبَّاَد أربابًا ٌَُشّرِ
شرابع هللا، واتخذوا المسٌح عٌسى ابن مرٌم إلًها فعبدوه، ولد أمرهم هللا بعبادته وحده دون 

ه وتمدَّس عما ٌفترٌه أهل الشرن والضبلل.ؼٌ  ره، فهو اإلله الحك ال إله إال هو. تنزَّ
ِ{ ]التوبة :   [، أي:" اتخذ ٖٔلوله تعالى:}اتََّخذُوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْرَبابًا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

عون لهم  األحكام، فٌلتزمون بها وٌتركون شرابع الٌهوُد والنصارى العلماَء والعُبَّاَد أربابًا ٌَُشّرِ
 .(ٔ)هللا"

والنصارى ، ٌمول جل ثناإه : اتخذ الٌهود أحبارهم ، وهم العلماءلال الطبري:" 
}رهبانهم{، وهم أصحاب الصوامع وأهل االجتهاد فً دٌنهم منهم }أربابا من دون هللا{، ٌعنً : 

مه هللا سادةً لهم من دون هللا ،  ٌطٌعونهم فً معاصً هللا ، ف ٌحلون ما أحلُّوه لهم مما لد حرَّ
مونه علٌهم مما لد أحلَّه هللا لهم" مون ما ٌحّرِ علٌهم ، وٌحّرِ
(ٕ). 

اءهم وعلماءهم"  عن الضحان : "}اتخذوا أحبارهم ورهبانهم{، لال : لُرَّ
(ٖ). 

 لال أهل المعانً: معناه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كاألذناب حٌث لال الثعلبً:" 
 .(ٗ)هم فً كل شًء، كموله: لال انفخوا حتى إذا جعله نارا أي كالنار"أطاعو

 .(٘)ولال عبد هللا المبارن:"وهل بدل الدٌن إال الملون وأحبار سوء ورهبانها"
عن حذٌفة : "}اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون هللا{، لال : لم ٌعبدوهم ، ولكنهم 

 .(ٙ)أطاعوهم فً المعاصً"
: "}اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا{، لال : فً الطاعة"عن الحسن 

(2). 
عن ابن عباس لوله : "}اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون هللا{، ٌمول : زٌَّنُوا لهم 

 .(1)طاعتهم"
عن عدي بن حاتم ، رضً هللا عنه ، "أنه لما بلؽته دعوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرَّ إلى الشام ، 
وكان لد تنصر فً الجاهلٌة ، فؤسرت أخته وجماعة من لومه ، ثمَّ منَّ رسول هللا صلى هللا علٌه 

                                                             
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٓ-1ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٓ/ٗٔ(:صٖٓٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘/٘تفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .1ٕالمبارن:  الجهاد البن(٘)
 .ٖٕٔ/ٗٔ(:صٖٗٙٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٗٔ(:ص5ٖٙٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٔ/ٗٔ(:صٓٗٙٙٔأخرجه الطبري) (1)
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وسلم على أخته وأعطاها ، فرجعت إلى أخٌها ، وَرؼَّبته فً اإلسبلم وفً المدوم على رسول هللا 
الطابً المشهور بالكرم ، ملسو هيلع هللا ىلص ، فمدم عَِدّي المدٌنة ، وكان ربٌسا فً لومه طٌا ، وأبوه حاتم 

فتحدَّث الناس بمدومه ، فدخل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفً عنك َعِدّي صلٌب من فضة ، فمرأ رسول 
ِ { لال : فملت : إ نهم لم هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلٌة : } اتََّخذُوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٌعبدوهم. فمال : "بلى ، إنهم حرموا علٌهم الحبلل ، وأحلوا لهم الحرام ، فاتبعوهم ، فذلن 
عبادتهم إٌاهم". ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌا عدي ، ما تمول ؟ أٌُفّرن أن ٌمال : هللا أكبر ؟ فهل تعلم 

هللا ؟ فهل تعلم من إله إال هللا" ؟ ثم شٌبًا أكبر من هللا ؟ ما ٌُفرن ؟ أٌفّرن أن ٌمال : ال إله إال 
دعاه إلى اإلسبلم فؤسلم ، وشهد شهادة الحك ، لال : فلمد رأٌُت وجهه استبشر ثم لال : "إن 

 .(ٔ)الٌهود مؽضوب علٌهم ، والنصارى ضالون"
وروي عن أبً العالٌة : "}اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا{، لال : للت ألبً العالٌة : 

بوبٌة التً كانت فً بنً إسرابٌل ؟ لال : ]لم ٌسبوا أحبارنا بشًء مضى[كٌؾ كانت  الرُّ
" ما  (ٕ)

أمرونا به ابتمرنا ، وما نهونا عنه انتهٌنا لمولهم " ، وهم ٌجدون فً كتاب هللا ما أمروا به وما 
 .(ٖ)نهوا عنه ، فاستنصحوا الرجاَل ، ونبذُوا كتاب هللا وراء ظهورهم"

[، أي:" واتخذوا المسٌح عٌسى ابن مرٌم َٖٔمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوالْ  
 .(ٗ)إلًها فعبدوه"
[، أي:" ولد أمرهم هللا ٖٔلوله تعالى:}َوَما أُِمُروا إِالَّ ِلٌَْعبُُدوا إِلًَها َواِحًدا{ ]التوبة :  

 .(٘)بعبادته وحده دون ؼٌره"
ٌعنً به : وما أمر هإالء الٌهود والنصارى الذٌن اتخذوا األحباَر  لال الطبري:" 

والرهبان والمسٌَح أربابًا ، إال أن ٌعبدوا معبوًدا واحًدا ، وأن ٌطٌعوا إال ربًّا واحًدا دون أرباب 
شتَّى ، وهو هللا الذي له عبادة كل شًء، وطاعةُ كل خلك ، المستحكُّ على جمٌع خلمه الدٌنونة 

 .(ٙ)دانٌة والربوبٌة"له بالوح
أي : الذي إذا حرم الشًء فهو الحرام ، وما حلله حل ، وما شرعه اتبع  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)، وما حكم به نفذ"
 .(1)[، أي:" فهو اإلله الحك ال إله إال هو"ٖٔلوله تعالى:}اَل إِلَهَ إِالَّ هَُو{ ]التوبة :  
األلوهٌة إال للواحد الذي أمر الخلُك بعبادته ، ٌمول تعالى ذكره : ال تنبؽً  لال الطبري:" 

 .(5)ولزمت جمٌع العباد طاعته "
 .(ٓٔ)، ال إله إال هو ، وال رب سواه " لال ابن كثٌر:" 
ا ٌُْشِركُوَن{ ]التوبة :   ه وتمدَّس عما ٌفترٌه أهل ٖٔلوله تعالى:}سُْبَحانَهُ َعمَّ [، أي:" تنزَّ

  . (ٔٔ)الشرن والضبلل"

                                                             
( من طرٌك عبد السبلم بن حرب عن ٕٔٔ - 5ٕٓ/ ٗٔ( وتفسٌر الطبري )5ٖ٘ٓسنن الترمذي برلم )(ٔ)

ولال الترمذي : "هذا حدٌث ؼرٌب ،  ؼطٌؾ بن أعٌن عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم رضً هللا عنه ،
 .ال نعرفه إال من حدٌث عبد السبلم بن حرب وؼطٌؾ بن أعٌن لٌس بمعروؾ فً الحدٌث"

هذه الجملة التً وضعتها بٌن لوسٌن من المخطوطة ، وال أدري ما هً ، ولكنً أثبتها كما  لال المحمك:" (ٕ)
 .جاءت ، فلعل أحدا ٌجد الخبر فً مكان آخر فٌصححه"

 .ٕٕٔ/ٗٔ(:صٕٗٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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أي : تعالى وتمدس وتنزه عن الشركاء والنظراء واألعوان واألضداد  ر:"لال ابن كثٌ 
 .(ٔ)واألوالد "

ٌمول : تنزًٌها وتطهًٌرا هلل عما ٌُشرن فً طاعته وربوبٌته ، المابلون :  لال الطبري:"
 .(ٕ)}عزٌر ابن هللا{، والمابلون :}المسٌح ابن هللا{، المتخذون أحبارهم أربابًا من دون هللا "

 الفوابد:
 أن طاعة العلماء ورجال الدٌن طاعة عمٌاء حتى ٌحلوا وٌحرموا فٌتبعوا شرن. -ٔ

عن ابن عباس; لال: "تمتع النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال عروة بن الزبٌر: نهى أبو بكر 
وعمر عن المتعة. فمال ابن عباس: ما ٌمول عرٌة؟ لال: ٌمول نهى أبو بكر وعمر عن 

اس: أراهم سٌهلكون; ألول: لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص; وٌمول: نهى أبو بكر المتعة. فمال ابن عب
 .(ٖ)وعمر"

نظرت فً المصحؾ فوجدت فٌه طاعة رسول هللا  ولال أحمد بن حنبل: "
ملسو هيلع هللا ىلص فً ثبلثة وثبلثٌن موضعا، ثم جعل ٌتلو: }فلٌحذر الذٌن ٌخالفون عن أمره أن تصٌبهم 

[، وجعل ٌكررها، وٌمول: وما الفتنة؟ الشرن. ٖٙفتنة أو ٌصٌبهم عذاب ألٌم{ ]النور:
لكه. وجعل ٌتلو هذه اآلٌة }فبل وربن ال لعله أن ٌمع فً للبه شًء من الزٌػ فٌزٌػ فٌه

ٌإمنون حتى ٌحكمون فٌما شجر بٌنهم ثم ال ٌجدوا فً أنفسهم حرجا مما لضٌت 
 .(ٗ)["٘ٙوٌسلموا تسلٌما{ ]النساء:

لال أهل العلم:" وإنما تجب طاعة األحبار والرهبان إذا أمروا بطاعة هللا، فهً 
ال طاعة لمخلوق »فبل سمع لهم وال طاعة،  تبع ال استمبلل، وأما إذا أمروا بمعصٌة هللا

، كما هو معلوم بالضرورة من الكتاب والسنة وإجماع األمة، (٘)«فً معصٌة الخالك
ولما كانت هذه الطاعة من أنواع العبادة، بل هً العبادة، فإنها طاعة هللا بامتثال ما أمر 

الرب تعالى به على ألسن رسله، نبه المصنؾ بهذه الترجمة على وجوب اختصاص 
بها، وأنه ال ٌطاع سواه إال حٌث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة هللا، والممصود هنا 

 .(ٙ)الطاعة الخاصة فً تحرٌم الحبلل وتحلٌل الحرام"
 والشرن على أربعة أنواع:

َ  -النوع األول: شرن الدعوة، والدلٌل لوله تعالى: }فَإِذَا َرِكبُوا فًِ اْلفُْلِن َدَعُوا َّللاَّ
اهُْم إِلَى اْلبَّرِ إِذَا هُْم ٌُْشِركُوَن{ . ا نَجَّ ٌَن فَلَمَّ  ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ

ٌَاةَ  -النوع الثانً: شرن النٌة واإلرادة والمصد، والدلٌل لوله تعالى: }َمْن َكاَن ٌُِرٌُد اْلَح
ٌِْهْم أَْعَمالَُهْم فٌَِها َوهُْم فٌِهَ  ْنٌَا َوِزٌَنتََها نَُوّؾِ ِإلَ ٌَْس لَُهْم فًِ الدُّ ا ال ٌُْبَخسُوَن أُولَبَِن الَِّذٌَن لَ

 اآْلِخَرةِ إِالَّ النَّاُر َوَحبَِط َما َصنَعُوا فٌَِها َوَباِطٌل َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ .
شرن الطاعة، والدلٌل لوله تعالى: }اتََّخذُوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهَبانَُهْم أَْربَاباً ِمْن  -النوع الثالث:

ً َواِحداً ال إِلَهَ إاِلَّ هَُو سُْبَحانَهُ ُدو ِ َواْلَمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم َوَما أُِمُروا إِالَّ ِلٌَْعبُُدوا إِلَها ا ِن َّللاَّ َعمَّ

                                                             
 .ٖ٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .(ٕٖٔٔصحٌح. أحمد )(ٖ)

( ولال: ))لال إسحاق: نا 2/ 5ٙوأورده الحافظ ابن حجر العسمبلنً رحمه هللا فً كتابه )المطالب العالٌة( )
سلٌمان بن حرب عن حماد بن زٌد عن أٌوب عن ابن أبً ملٌكة لال: لال عروة البن عباس: )وٌحن أضللت! 

العشر ولٌس فٌهن عمرة!( فمال: )ٌا عري فسل أمن(. لال: )إن أبا بكر وعمر لم ٌموال ذلن; تؤمرنا بالعمرة فً 
بً بكر وكانا أعلم برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأتبع له منن(. فمال: )من ههنا تردون; نجٌبكم برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتجٌبون بؤ

 .فً صحٌح مسلم( وعمر(. سنده صحٌح، وبعضه مما ٌتعلك بالعمرة
 .( عن الفضل بن زٌادٔ/ ٕٓٙرواه بإسناده ابن بطة العكبري رحمه هللا فً كتابه )اإلبانة الكبرى( )(ٗ)

 (.5ٔ/ ٗٓٔ(، وأٌضا شٌخ اإلسبلم رحمه هللا فً مجموع الفتاوى )ٔٔ/ 2ٓٔذكره بنحوه ابن مفلح فً الفروع )
( ، وأبو ٕ٘ٓٗ( ، والنسابً: البٌعة )1ٗٓٔاإلمارة )( ، ومسلم: 2ٕ٘2البخاري: أخبار اآلحاد )أخرجه  (٘)

 .(ٖٔٔ/ٔ، 5ٕٔ/ٔ، 5ٗ/ٔ( ، وأحمد )ٕٕ٘ٙداود: الجهاد )
 .2ٕٙحاشٌة كتاب التوحٌد: (ٙ)
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ٌُْشِركُوَن{ : وتفسٌرها الذي ال إشكال فٌه، طاعة العلماء والعباد فً المعصٌة ال دعاإهم 
، لعدي بن حاتم لما سؤله، فمال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن إٌاهم، كما فسرها النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 عبادتهم طاعتهم فً المعصٌة.

ِ  -النوع الرابع: شرن المحبة، والدلٌل لوله تعالى: }َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ
}ِ أَْنَداداً ٌُِحبُّونَُهْم َكُحّبِ َّللاَّ
(ٔ) . 

 لئلسبلم وتعاونهم على إفساده وإفساد أهله.بٌان عداء الٌهود والنصارى  -ٕ
 

 المرآن
ُ إاِل  أَْن ٌُتِم  نُوَرهُ َولَْو َكِرَه اْلَكافِ  ِ بِؤَْفَواِهِهْم َوٌَؤْبَى ّللا  ({ ُٕٖروَن )}ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌُْطِفئُوا نُوَر ّللا 

 [ٕٖ]التوبة : 
 التفسٌر:

بطلوا حجج هللا وبراهٌنه على توحٌده الذي جاء ٌرٌد الكفار بتكذٌبهم أن ٌبطلوا دٌن اإلسبلم، وٌ
 به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وٌؤبى هللا إال أن ٌتم دٌنه وٌظهره، وٌعلً كلمته، ولو كره ذلن الجاحدون.

ِ بِؤَْفَواِهِهْم{ ]التوبة :  [، أي:" ٌرٌد الكفار ٕٖلوله تعالى:}ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌُْطِفبُوا نُوَر َّللاَّ
صلى -ٌبطلوا دٌن اإلسبلم، وٌبطلوا حجج هللا وبراهٌنه على توحٌده الذي جاء به دمحمبتكذٌبهم أن 
 .(ٕ)"-هللا علٌه وسلم

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: ٌرٌد هإالء المتخذون أحباَرهم ورهبانهم والمسٌَح ابن 
هللا الذي ابتعَث به  مرٌم أرباًبا }أن ٌطفبوا نور هللا بؤفواههم{، ٌعنً: أنهم ٌحاولون بتكذٌبهم بدٌن

هم الناَس عنه بؤلسنتهم، أن ٌبطلوه، وهو النُّور الذي جعله هللا لخلمه ضٌاًء" رسوله، وصّدِ
(ٖ). 

ٌمول تعالى : ٌرٌد هإالء الكفار من المشركٌن وأهل الكتاب } أَْن ٌُْطِفبُوا  لال ابن كثٌر:"

ِ {،أي : ما بعث به رسوله من الهدى ودٌن الحك ، بمجرد جدالهم وافترابهم ، فمثلهم فً  نُوَر َّللاَّ
ذلن كمثل من ٌرٌد أن ٌطفا شعاع الشمس ، أو نور الممر بنفخه ، وهذا ال سبٌل إلٌه ، فكذلن ما 

 .(ٗ)رسل هللا به رسوله ال بد أن ٌتم وٌظهر"أ
 .(٘)عن السدي لوله: "}بؤفواههم{، ٌمول: بكبلمهم"

 .(ٙ)لال الماوردي:"وإنما خص ذلن بؤفواههم لما ذكرنا أنه لٌس ٌمترن بمولهم دلٌل"
 وفً نوره لوالن :

 .(1)، ولتادة(2)أحدهما : أنه المرآن واإلسبلم ، لاله الحسن
}ٌرٌدون أن ٌطفبوا نور هللا بؤفواههم{ ، ٌمول: ٌرٌدون أن ٌطفبوا  وروي عن السدي:" 

 .(5)اإلسبلم بكبلمهم"
وروي عن الضحان فً لوله: "}ٌرٌدون أن ٌطفإا نور هللا بؤفواههم{، ٌمول: ٌرٌدون أن  

 .(ٓٔ)ٌهلن دمحم وأصحابه، أن ال ٌعبدوا هللا باإلسبلم فً األرض"
 .(ٔٔ)ٌردون المرآن بؤلسنتهم تكذٌبا له"الكلبً: "ٌعنً ونمل الثعلبً عن  

                                                             
 .٘ٗ-ٗٗالرسالة المفٌدة:انظر:  (ٔ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .21٘ٔ/ٙ(:ص2ٙٓٓٔاتم)أخرجه ابن أبً ح (٘)
 .ٖ٘٘النكت والعٌون: (ٙ)
 .21٘ٔ/ٙحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (2)
 .21٘ٔ/ٙحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (1)
 .ٕٗٔ/ٗٔ(:صٗٗٙٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .21٘ٔ/ٙ(:صٙٙٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 . ٖ٘/٘الكشؾ والبٌان:(ٔٔ)
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الثعلبً عن ابن عباس: "ٌرٌد الٌهود والنصارى أن ٌلزموا توحٌد الرحمن ونمل  
 .(ٔ)بالمخلولٌن الذٌن ال تلٌك بهم الربوبٌة"

 .(ٕ)والثانً : أنه آٌاته ودالبله، ألنه ٌهتدى بها كما ٌهتدى باألنوار
ُ إِالَّ  [، أي:" وٌؤبى هللا إال أن ٌتم دٌنه ٕٖأَْن ٌُتِمَّ نُوَرهُ{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوٌَؤْبَى َّللاَّ

 .(ٖ)وٌظهره، وٌعلً كلمته"
لال الثعلبً:" أي: ٌعلً دٌنه وٌظهر كلمته وٌتم الحك الذي بعث به رسوله ولو كره 

 .(ٗ)الكافرون"
ألن  ، وال جحد فً الكبلم، وأنت ال تمول: ضربت إال زٌدا،«إال»لال الزجاج:" دخلت 

الكبلم ؼٌر دال على المحذوؾ، وإذا للت: }وٌؤبى هللا إال أن ٌتم نوره{، فالمعنى: ٌؤبى هللا كل 
 .(٘)شًء إال أن ٌتم نوره"

 .(ٙ)[، أي:" ولو كره ذلن الجاحدون"ٕٖلوله تعالى:}َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن{ ]التوبة : 
ولو كره الكافرون{، ٌعنً بها: كفار عن الضحان فً لوله: "}وٌؤبى هللا إال أن ٌتم نوره 

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص وكفر بآٌاته" -العرب، وأهل الكتاب من حارب منهم النبً
والكافر : هو الذي ٌستر الشًء وٌؽطٌه ، ومنه سمً اللٌل "كافرا" ;  لال ابن كثٌر:"

} أَْعَجَب اْلكُفَّاَر  ألنه ٌستر األشٌاء ، والزارع كافرا ; ألنه ٌؽطً الحب فً األرض كما لال :
 .(1)[ "ٕٓنَبَاتُهُ { ]الحدٌد : 

 الفوابد:
بشرى المسلمٌن بؤنهم سٌسودون العالم فً ٌوم من األٌام وٌصبح اإلسبلم هو الدٌن الذي  -ٔ

ٌعبد هللا به فً األرض ال ؼٌره، وٌشهد لهذا آٌة }وٌكون الدٌن كله هلل{ فلو لم ٌعلم هللا أن 
 وطالب بالوصول إلٌها.ذلن كابن لم ٌجعله ؼاٌة 

توجٌه اإِلعبلم اإِلسبلمً توجًٌها ٌتناسب مع عمٌدتنا وشرٌعة دٌننا ودعوتنا حتى نصل  -ٕ
فهم باإِلسبلم، وأنه هو الدٌن الذي ارتضاه  بها إلى العالم أجمع وإلى كل صمع وواد; نعّرِ

 رب العالمٌن للناس منهًجا.
رسالٌات النصرانٌة من ومن خبلل وسابل اإِلعبلم نستطٌع أن نبٌن زٌؾ اإلِ 

التشوٌه الذي شّوهوا به دٌننا وعمٌدتنا، وال ٌزالون ٌحاربون هذا الدٌن وأهله لٌطفبوا 
 ُ ٌَؤْبَى َّللاَّ ِ بِؤَْفَواِهِهْم َو نور هللا ولكن هٌهات هٌهات لما ٌفعلون }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌُْطِفبُوا نُوَر َّللاَّ

 [.ٕٖ({ ]التوبة: ٕٖهَ اْلَكافُِروَن )إِالَّ أَْن ٌُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكرِ 
إذن فما على المسلمٌن إال أن ٌمفوا ولفة واحدة للدفاع عن هذا الدٌن والدعوة 
إلٌه وتفنٌد الشبهات التً حاكها أعداء اإِلسبلم والمسلمٌن من ٌهود ونصارى لال هللا 

[ وذكر 1ٕاْلٌَُهوَد َوالَِّذٌَن أَْشَركُوا{ ]المابدة:  تعالى: }َلتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا
َّبَِع  سبحانه وتعالى فً موضع آخر: }َولَْن تَْرَضى َعْنَن اْلٌَُهوُد َواَل النََّصاَرى َحتَّى تَت

 [.ِٕٓٔملَّتَُهْم{ ]البمرة: 
ولما لئِلعبلم من األهمٌة فً نشر الدعوات واألفكار كان لزاًما على المسلمٌن 

ٌوجهوا هذا الجانب توجًٌها إسبلمًٌا وٌخدموا به الدعوة اإِلسبلمٌة وسبل نشرها فً أن 
 ربوع المعمورة.

                                                             
 . ٖ٘/٘الكشؾ والبٌان:(ٔ)
 .ٖ٘٘انظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 . ٖ٘/٘الكشؾ والبٌان:(ٗ)
 . ٗٗٗ/ٕمعانً المرآن:(٘)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .21ٙٔ/ٙ(:ص1ٙٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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 المرآن

ٌِن كُلِِّه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِركُونَ   }هَُو ال ِذي أَْرَسَل َرسُولَهُ بِاْلُهَدى َوِدٌِن اْلَحّكِ ِلٌُْظِهَرُه َعلَى الّدِ
 [ٖٖ({ ]التوبة : ٖٖ)

 التفسٌر:
هو الذي أرسل رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بالمرآن ودٌن اإلسبلم; لٌعلٌه على األدٌان كلها، ولو كره 

 وظهوره على األدٌان. -اإلسبلم-المشركون دٌن الحك 
{ ]التوبة :   [، أي:" هو الذي ٖٖلوله تعالى:}ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرسُولَهُ بِاْلُهَدى َوِدٌِن اْلَحّكِ
 .(ٔ)سوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بالمرآن ودٌن اإلسبلم"أرسل ر
عن لتادة :"}هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودٌن الحك{، لال: لاتل هللا لوما ٌنتحلون  

دٌنا لم ٌصدله لوم لط ولم ٌفلحه ولم ٌنصره إذا أظهروه إهراق به دماإهم، وإذا سكتوا عنه كان 
لد أالصوا هذا األمر منذ بضع وستٌن سنة، فهل أفلحوا فٌه  فرحا فً للوبهم ذلن وهللا دٌن سوء

 .(ٕ)ٌوما أو أنجحوا؟"
{ ]التوبة :   [، أربعة اوجه ٖٖوفً لوله تعالى:}هَُو الَِّذي أَْرَسَل َرسُولَهُ ِباْلُهَدى َوِدٌِن اْلَحّكِ
 :(ٖ) من التفسٌر

 .(ٗ)أحدها : أن الهدى البٌان ، ودٌن الحك اإلسبلم ، لاله الضحان
 والثانً : أن الهدى الدلٌل ، ودٌن الحك المدلول علٌه .

 والثالث : معناه بالهدى إلى دٌن الحك .
 والرابع : أن معناهما واحد وإنما جمع بٌنهما تؤكٌداً لتؽاٌر اللفظٌن.

ِه{ ]التوبة :   ٌِن كُلِّ  .(٘)[، أي:" لٌعلٌه على األدٌان كلها"ٖٖلوله تعالى:}ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

ٌِن كُلِِّه{ ]التوبة :    [، أوجه من التفسٌر:ٖٖوفً لوله تعالى:}ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ
أحدها : ٌعنً: عند نزول عٌسى علٌه السبلم فإنه ال ٌعبد هللا تعالى إالّ باإٍلسبلم، فتصٌر الملُل 

 .(1)، ومجاهد(2)، وأبو جعفر(ٙ)كلُّها واحدةً،  لاله أبو هرٌرة
فً لوله : "}لٌظهره على الدٌن كله{، لال : حٌن خروج عٌسى ابن عن أبً هرٌرة  
 .(5)مرٌم"
ن مجاهد: "}لٌظهره على الدٌن كله{، لال: ال ٌكون ذلن حتى ال ٌبمى ٌهودي وال ع 

نصرانً وال صاحب ملة إال اإلسبلم وحتى تؤمن الشاة الذبب والبمرة األسد، واإلنسان الحٌة 
توضع الجزٌة وٌكسر الصلٌب وٌمتل الخنزٌر فهو لوله:  وحتى ال تمرض فؤرة جرابا وحتى

 .(ٓٔ)لٌظهره على الدٌن كله"
 .(ٔٔ)والثانً : معناه: أن ٌعلمه شرابع الدٌن كله وٌطلعه علٌه ، لاله ابن عباس

والثالث : لٌظهر دالبله وحججه ، ولد فعل هللا تعالى ذلن ، وهذا المول حكاه الماوردي عن كثٌر 
 .(ٕٔ)من العلماء

                                                             
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .21ٙٔ/ٙ(:ص5ٙٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .ٕ٘ٔ/ٗٔ(:ص٘ٗٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٗٔ(:صٙٗٙٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .21ٙٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕ٘ٔ/ٗٔ(:ص٘ٗٙٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .21ٙٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .21ٙٔ/ٙ(:ص2ٓٓٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕ٘ٔ/ٗٔ(:ص2ٗٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 . ٖٙ٘/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٕٔ)
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 .(ٔ)لرابع : لٌظهره برؼم المشركٌن من أهلهوا
والخامس : أنه وارد على سبب ، وهو أنه كان لمرٌش رحلتان رحلة الصٌؾ إلى الشام ورحلة 
الشتاء إلى الٌمن والعراق فلما أسلموا انمطعت عنهم الرحلتان للمباٌنة فً الدٌن فذكروا ذلن 

ِه{، ٌعنً: فً ببلد الرحلتٌن ولد أظهره فؤنزل هللا تعالى علٌ -ملسو هيلع هللا ىلص-للنبً  ٌِن كُّلِ ه : }ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ
 . (ٕ)هللا تعالى فٌهما. ذكره الماوردي

والسادس : أن الظهور االستعبلء ، ودٌن اإلسبلم أعلى األدٌان كلها وأكثرها أهبلً ، لد نصره هللا 
 .(ٗ)، والضحان(ٖ)اسبالبر والفاجر والمسلم والكافر. وهذا معنى لول ابن عب

  .(٘)إن هللا ٌإٌد هذا الدٌن بؤلوام ال خبلق لهم" لال : " -ملسو هيلع هللا ىلص-وروى النبً 
لال: بعث هللا دمحما لٌظهره على الدٌن كله، فدٌننا فوق الملل،  وروي عن ابن عباس:" 

 .(ٙ)ورجالنا فوق نسابهم وال ٌكون رجالهم فوق نسابنا"
-[، أي:" ولو كره المشركون دٌن الحك ٖٖتعالى:}َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِركُوَن{ ]التوبة : لوله  
 .(2)وظهوره على األدٌان" -اإلسبلم
عن ابن عباس فً لوله: "}ولو كره المشركون{، لال: كان المشركون والٌهود ٌكرهون  

 .(1)أن ٌظهر هللا نبٌه على أمر الدٌن كله"
 الفوابد:
 م هو الظاهر على سابر األدٌان.أن دٌن اإلسبل -ٔ

ال ٌزال هذه الدٌن ظاهراً على من ناوأه ال ٌضره مخالؾ :"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا 
 .(5)وال مفارق حتى ٌمضً من أمتً اثنا عشر أمٌراً كلهم من لرٌش"

على أن من وجوه إعجاز المرآن ما انطوى علٌه من اإلخبار بالمؽٌّبات مما لم ٌكن فولع  -ٕ
الوجه الذي أخبر به، كموله: }ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرسُولَهُ ِبالُهَدى َوِدٌِن الَحّكِ ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى 

اِلَحاِت لٌََْستَْخِلَفنَُّهم ِفً  ٌِن كُلِِّه{. ولوله: }َوَعَد هللا الَِّذٌَن آَمنُوا ِمْنكُم َوَعِملُوا الصَّ الّدِ
[ . إلى آخرها. ٔا َجاَء نَْصُر هللا َوالفَتُْح ... { . ]النصر: . وكموله تعالى: }إِذَ ٗاألَْرِض{ 

فدخل الناس فً دٌن هللا أفواجاً ودخلوا المسجد الحرام آمنٌن كما لال علٌه السبلم، 
واستخلؾ هللا أصحابه وأمته فً األرض. ومكَّن لهم دٌنهم وملَّكهم من ألصى الشرق 

                                                             
 . ٖٙ٘/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٔ)
 . ٖٙ٘/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٕ)
 .21ٙٔ/ٙ(:ص2ٔٓٓٔمانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 حكاه دون ذكر اإلسناد. 21ٙٔ/ٙتم: انظر: تفسٌر ابن أبً حا (ٗ)
، رلم 25ٕ/٘عن أنس، وعن أبى بكرة وعن كعب بن مالن،  حدٌث أنس: أخرجه النسابى فى الكبرى )(٘)

( والضٌاء 5ٗ1ٔرلم  1ٕٙ/ٕ( ، والطبرانى فى األوسط )2ٔ٘ٗ، رلم 2ٖٙ/ٓٔ( ، وابن حبان )111٘
( ، والطبرانى فى 2ٕٓٔ، رلم 1ٕٙ/ٕاألستار )( . وأخرجه أًٌضا: البزار كما فى كشؾ 1ٖٙٔرلم  ٖٕٔ/٘)

( : رواه البزار، والطبرانى فى األوسط، وأحد أسانٌد البزار ٕٖٓ/٘( لال الهٌثمى )ٕٖٔ، رلم 52/ٔالصؽٌر )
 ثمات.

( لال الهٌثمى: ٕٖٓ/٘( والطبرانى كما فى مجمع الزوابد )2ٕٕٗٓ، رلم ٘ٗ/٘حدٌث أبى بكرة: أخرجه أحمد )
جعفر بن جسر بن فرلد المصاب( . لال  ٖٗٗترجمة  ٓ٘ٔ/ٕخرجه أًٌضا: ابن عدى )رجالهما ثمات. وأ

 ( : لال الحافظ العرالى: إسناده جٌد.25ٕ/ٕالمناوى )
أبى الحسن أحمد  11٘، ترجمة ٗٗٔ/ٗحدٌث كعب بن مالن: أخرجه أبو الشٌخ فى طبمات المحدثٌن بؤصبهان )

 .بن دمحم بن زٌاد الهمذانى(
 .21ٙٔ/ٙ(:ص2ٔٓٓٔبً حاتم)أخرجه ابن ا (ٙ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(2)
 .212ٔ/ٙ(:ص2ٖٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
، حم 2ٕٓ/ٕ، د. كتاب المهدى الباب األول ٖ٘ٗٔ/ٖأخرجه م. كتاب اإلمارة )ب. الناس تبع لمرٌش( (5)
 .، واللفظ لئلمام أحمد-رضً هللا عنه  -. كلهم من حدٌث جابر بن سمرة 12-11-15/٘
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خوا الببلد وملإ وا ألطار العالم. كما لال علٌه السبلم: "زوٌت إلى ألصى الؽرب حتى دوَّ
 . الحدٌث.(ٕ)حتى رأٌت مشارلها ومؽاربها .."(ٔ)لً األرض

 
 المرآن

ْهبَاِن لٌََؤْكُلُوَن أَْمَواَل الن اِس بِاْلبَاِطلِ  َوٌَُصدُّوَن َعْن  }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا إِن  َكثًٌِرا ِمَن اأْلَْحبَاِر َوالرُّ
ْرهُْم بِعَذَاٍب أَِلٌ َسبٌِلِ  ِ فَبَّشِ ةَ َواَل ٌُْنِفمُونََها ِفً َسبٌِِل ّللا  ِ َوال ِذٌَن ٌَْكنُِزوَن الذ َهَب َواْلِفض  ({ ٍٖٗم )ّللا 

 [ٖٗ]التوبة : 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن َصدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، إن كثًٌرا من علماء أهل الكتاب وعُبَّادهم 

أموال الناس بؽٌر حك كالرشوة وؼٌرها، وٌمنعون الناس من الدخول فً اإلسبلم، لٌؤخذون 
وٌصدون عن سبٌل هللا. والذٌن ٌمسكون األموال، وال ٌإدون زكاتها، وال ٌُْخرجون منها الحموق 

رهم بعذاب موجع.  الواجبة، فبّشِ
 سبب النزول:

وا ٌؤخذون الرشاء من سفلتهم، وهً لال الواحدي:" نزلت فً العلماء والمراء من أهل الكتاب كان
 .(ٖ)المآكل التً كانوا ٌصٌبونها من عوامهم"

[، أي:" ٌا أٌها الذٌن َصدَّلوا هللا ورسوله ٖٗلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]التوبة :  
 .(ٗ)وعملوا بشرعه"

 .(٘)وحدانٌة ربهم"ٌمول: "ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله ، وألروا ب لال الطبري: 
ْهَباِن لٌََؤْكُلُوَن أَْمَواَل النَّاِس ِباْلبَاِطِل{ ]التوبة :   لوله تعالى:}إِنَّ َكثًٌِرا ِمَن اأْلَْحبَاِر َوالرُّ
[، أي:" إن كثًٌرا من علماء أهل الكتاب وعُبَّادهم لٌؤخذون أموال الناس بؽٌر حك كالرشوة ٖٗ

 .(ٙ)وؼٌرها"
اء من بنً إسرابٌل من الٌهود  لال الطبري:ٌمول:"  إن كثًٌرا من العلماء والمُرَّ

والنصارى، ٌؤخذون الرشى فً أحكامهم ، وٌحّرفون كتاب هللا ، وٌكتبون بؤٌدٌهم كتًبا ثم ٌمولون 
 .(2): " هذه من عند هللا " ، وٌؤخذون بها ثمًنا للٌبل من ِسفلتهم"

 .(1)، فمن النصارى"«الرهبان» ، فمن الٌهود. وأما«األحبار»لال السدي:"" أما  
ْهبَاِن لٌََؤْكُلُوَن أَْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل{ ]التوبة :   وفً لوله تعالى:}إِنَّ َكثًٌِرا ِمَن اأْلَْحبَاِر َوالرُّ
 [، لوالن:ٖٗ

 .(5)أحدهما : أنه أخذ الرشا فً الحكم ، لاله الحسن
 م .والثانً : أنه على العموم من أخذه بكل وجه محر

                                                             
لوله: "زوٌت لً األرض" أي: جمعت وضمت. لال السندي: والمراد من األرض ما سٌبلؽها ملن األمة ال (ٔ)

 .كلها، ٌدل علٌه ما بعده
( و 1ٖٕٗ( و )2ٖٕٔ(، والترمذي ممطعا )ٕٕ٘ٗ(، وأبو داود )115ٕ( و )5ٕٓٔأخرجه مسلم ممطعا )(ٕ)
ن لوله: "وإذا وضع السٌؾ ... " إلى لوله: ( من طرٌك أبً لبلبة، به، وهو عند مسلم دو25ٖٕ( و )ٖٕٙٙ)

 "كلهم ٌزعم أنه نبً".
و"صحٌح ابن حبان" ، 51-52/٘(:ص5ٕٖ٘و"سنن ابن ماجة")(، 5ٖٕٕ٘والحدٌث بتمامه فً "مسند أحمد" )

(2ٕٖ1). 
 .ٕ٘ٗأسباب النزول: (ٖ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .ٕٙٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .ٕٙٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٔ/ٗٔ(:ص1ٗٙٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
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لال الزمخشري:" ومعنى أكلهم بالباطل: أنهم كانوا ٌؤخذون الرشا فً األحكام،  
 .(ٔ)والتخفٌؾ والمسامحة فً الشرابع"

وإنما عبر عن األخذ باألكل ألن ما ٌؤخذونه من هذه األموال هً أثمان لال الماوردي:" 
 الشاعر :ما ٌؤكلون ، ولد ٌطلك على أثمان المؤكول اسم األكل ، كما لال 

 ذر اآلكلٌن الماء فما أرى                 ٌنالون خٌراً بعد أكلهم الماء
 .(ٕ)أي: ثمن الماء"
ِ{ ]التوبة :   [، أي:" وٌمنعون الناس من الدخول ٖٗلوله تعالى:}َوٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ

 .(ٖ)فً اإلسبلم"
" ٌمول : وٌمنعون من أراَد الدخول فً اإلسبلم الدخوَل فٌه ، بنهٌهم إٌاهم  لال الطبري: 
 .(ٗ)عنه"

 .(٘)لال السدي:"" وأما }سبٌل هللا{، فدمحم ملسو هيلع هللا ىلص" 
ِ{ ]التوبة :   ٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ  :(ٙ)[، وجهانٖٗوفً لوله تعالى:}َو

 بمبول الرشا .أحدهما : أنه منعهم من الحك فً الحكم 
 والثانً : أنه منعهم أهل دٌنهم من الدخول فً اإلسبلم بإدخال الشبهة علٌهم.

ِ{ ]التوبة :   ةَ َواَل ٌُْنِفمُونََها فًِ َسبٌِِل َّللاَّ [، ٖٗلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ
 .(2)رجون منها الحموق الواجبة"أي:" والذٌن ٌمسكون األموال، وال ٌإدون زكاتها، وال ٌُخْ 

 وفً هذا الكنز المستحك علٌه هذا الوعٌد ثبلثة ألاوٌل : 
أحدها : أن الكنز كل مال وجبت فٌه الزكاة فلم تإدَّ زكاته ، سواء كان مدفوناً أو ؼٌر مدفون ، 

، (ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)، وعامر(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، وعكرمة(5)، وابن عمر(1)لاله ابن عباس
 .(٘ٔ)، والطبري(ٗٔ)فعًوالشا

ًّ بن أبً  والثانً : أن الكنز ما زاد على أربعة آالؾ درهم ، أدٌت منه الزكاة أم لم تإد ، لاله عل
 .(ٙٔ)-رضً هللا عنه-طالب 

لال:"أربعة آالؾ درهم فما دونها  -رضً هللا عنه–عن جعدة بن هبٌرة، عن علً 
 .(2ٔ)«"كنز»، فما كان أكثر من ذلن فهو«نفمة»

 والثالث : أن الكنز ما فضل من المال عن الحاجة إلٌه.
عن عبد الواحد: "أنه سمع أبا مجٌب لال: كان نعل سٌؾ أبً هرٌرة من فضة، فنهاه  

  .(1ٔ)عنها أبو ذر ولال: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من ترن َصْفَراء أو بٌضاء كُِوي بها"
                                                             

 .ٕٙٙ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٕانكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .ٕٙٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٗٔ(:ص1ٗٙٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٕٔالمٌسر:التفسٌر (2)
 .ٕٖ٘/ٗٔ(:ص5ٙٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٗٔ(:صٖ٘ٙٙٔ )-(5ٗٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٕٔ/ٗٔ(:صٗ٘ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٗٔ(:ص٘٘ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٗٔ(:صٙ٘ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕ٘/ٗٔ(:ص2ٓٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٕٕٙ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٕٔ/ٗٔ(:ص5٘ٙٙٔ )-(2٘ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٕٔ/ٗٔ(:ص2٘ٙٙٔأخرجه الطبري) (2ٔ)
 .ٕٕٓ/ٗٔ(:صٓٙٙٙٔأخرجه الطبري) (1ٔ)
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لت: }والذٌن ٌكنزون الذهب والفضة وال ٌنفمونها فً عن سالم بن أبً الجعد لال: لما نز 
سبٌل هللا{، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "تبًّا للذهب! تبًّا للفضة! ٌمولها ثبلثًا، لال: فشك ذلن على أصحاب 

إن  ذلن! فمال: ٌا رسول هللا، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لالوا: فؤيَّ مال نتخذ؟! فمال عمر: أنا أعلم لكم
أصحابن لد شك علٌهم، ولالوا: فؤيَّ المال نتخذ؟ فمال: لسانًا ذاكًرا، وللًبا شاكًرا، وزوجةً تُعٌن 

 .(ٔ)أحدكم على دٌنه"
عن سالم، عن ثوبان لال: "كنا فً سفر، ونحن نسٌر مع رسول هللا صلى هللا وروي 

فنتخذه؟ إذ نزل فً الذهب والفضة علٌه وسلم، لال المهاجرون: لوددنا أنَّا علمنا أيُّ المال خٌٌر 
فانطلك، فتبعته أوضع  ما نزل! فمال عمر: إن شبتم سؤلُت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلن! فمالوا: أجل!

على بعٌري،  فمال: ٌا رسول هللا إن المهاجرٌن لما أنزل هللا فً الذهب والفضة ما أنزل، لالوا: 
تخذه؟ لال: نعم! فٌتخذ أحدكم لسانًا ذاكًرا، وللبًا شاكًرا، وزوجةٌ وددنا أنّا علمنا أّي المال خٌر فن

 .(ٕ)تعٌن أحَدكم على إٌمانه"
عن لتادة، عن شهر بن حوشب، عن صدّي بن عجبلن أبً أمامة لال: "مات وروى 

ًّ آ فة، فوجد فً مبزره دٌناٌر، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كٌّةٌ! ثم توف خر، فوجد فً رجل: من أهل الصُّ
ٌّتان!" مبزره دٌناران، فمال نبً هللا: ك
(ٖ). 

لال الطبري:" أولى األلوال فً ذلن بالصحة، الموُل الذي ذكر عن ابن عمر: من أن كل 
د زكاته  ماٍل أّدٌت زكاته فلٌس بكنز ٌحُرم على صاحبه اكتناُزه وإن كثر = وأّن كل ماٍل لم تُإَّ

هللا، إال أن ٌتفضل هللا علٌه بعفوه وإن لّل، إذا كان مما ٌجُب فٌه فصاحبه ُمعالب مستحكٌّ وعٌَد 
 الزكاة.

وذلن أن هللا أوجب فً خمس أواٍق من الَوِرق على لسان رسوله ُربع عُْشرها، وفً 
ة  عشرٌن مثماال من الذهب مثل ذلن، ُرْبع عشرها. فإذ كان ذلن فرَض هللا فً الذهب والفضَّ

وإن  -أن الكثٌر من المال وإن بلػ فً الكثرة ألوَؾ ألوٍؾ، لو كان على لسان رسوله، فمعلوٌم 
ٌت زكاته  من الكنوز التً أوعَد هللا أهلَها علٌها العماب، لم ٌكن فٌه الزكاة التً ذكرنا من  -أّدِ

ُرْبع العُْشر. ألن ما كان فرًضا إخراُج جمٌِعه من المال، وحراٌم اتخاذه، فزكاته الخروُج من 
أهله، ال ُربع عُشره. وذلن مثُل المال المؽصوب الذي هو حراٌم على الؽاصب جمٌعه إلى 

ه إلى صاحبه. فلو كان ما زاَد  إمساكُه، وفرٌض علٌه إخراجه من ٌده إلى ٌده، التطّهر منه: ردُّ
من المال على أربعة آالؾ درهم، أو ما فضل عن حاجة ربِّه التً ال بد منها، مما ٌستحك 

وعٌَد هللا، لم ٌكن البلزُم  -إذا أدَّى إلى أهل السُّْهمان حمولهم منها من الصدلة  -صاحبُه بالتنابه 
ربَّه فٌه ُرْبع عشره، بل كان البلزم له الخروج من جمٌعه إلى أهله، وصرفه فٌما ٌجب علٌه 

من أن الواجب على ؼاِصِب رجٍل مالَه، َردُّه على ربِّه" صرفه، كالذي ذكرنا
(ٗ). 

هرٌرة: "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: ما من رجل ال ٌإّدِي زكاةَ ماله إال ُجعل ٌوم عن أبً  
المٌامة صفابَح من نار ٌُْكَوى بها جبٌنه وجبهته وظهره، فً ٌوم كان ممداره خمسٌن ألؾ سنة، 

 -بؤخفافها حتى ٌمضً بٌن الناس، ثم ٌرى سبٌله، وإن كانت إببل إال بُِطَح لها بماع لرلٍر، تطإه 
ٌرّد أوالها على أخراها، حتى ٌمضً بٌن الناس، ثم ٌرى سبٌله.  -حسبته لال: وتعضه بؤفواهها 

 .(٘)وإن كانت ؼنًما فمثل ذلن، إال أنها تنطحه بمُُرونها، وتطُإه بؤظبلفها"

                                                             
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٗٔ(:صٔٙٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٗٔ(:صٙٙٙٙٔاخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٕ/ٗٔ(:ص٘ٙٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٗٔ(:ص2ٙٙٙٔأخرجه الطبري) (٘)



ٔ٘ٓ 
 

كل شًء مجموع بعُضه على بعٍض، فً بطن األرض كان أو  والكنز فً اللؽة هو " 
 :(ٔ) على ذلن لول الشاعر على ظهرها، ٌدلُّ 

ِ وِعْنِدي اْلبُرُّ َمْكنُوزُ  ًّ َي إْن أَْطعَْمُت نَاِزلَُهْم               لَْرَؾ اْلَحِت  ال َدرَّ َدّرِ
ٌعنً بذلن: وعندي البرُّ مجموع بعضه على بعض. وكذلن تمول العرب للبدن المجتمع: 

 .(ٕ)""مكتنز"، النضمام بعضه إلى بعض
ِ{ به تعالىوفً المعنٌٌن بمو ةَ َواَل ٌُْنِفمُونََها فًِ َسِبٌِل َّللاَّ :}َوالَِّذٌَن ٌَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

 لوالن: [،ٖٗ]التوبة : 
أنه عامة فً كل كنز، ؼٌر أنها خاّصة فً أهل الكتاب، وإٌاهم َعنَى هللا بها. وهذا لول أحدهما: 

 .(ٗ)، وابن عباس(ٖ)-رضً هللا عنه-ابو ذّر الؽفاري
عن ابن عباس: )والذٌن ٌكنزون الذهب والفضة وال ٌنفمونها فً سبٌل هللا فبشرهم  

ة وعامةٌ" بعذاب ألٌم( ، ٌمول: هم أهل الكتاب. ولال: هً خاصَّ
(٘). 

، هً خاصة من المسلمٌن فٌمن لم ٌإّدِ «هً خاصة وعامة»لال الطبري: ٌعنً بموله:  
 .(ٙ)نهم كفار ال تمبل منهم نفماتهم إن أنفموا"زكاة ماله منهم، وعامة فً أهل الكتاب، أل

 .(2)-رضً هللا عنه-والثانً: أن المعنٌٌن هم أهل الكتاب. وهذا لول معاوٌة بن أبً سفٌان
بَذَة، فلمٌت أبا ذَّر، فملت: ٌا أبا ذّر، ما أنزلن هذه   عن زٌد بن وهب لال: "مررت بالرَّ

}والذٌن ٌكنزون الذهب والفضة{، اآلٌة، فمال الببلد؟ لال: كنت بالشؤم، فمرأت هذه اآلٌة: 
معاوٌة: لٌست هذه اآلٌة فٌنَا، إنما هذه اآلٌة فً أهل الكتاب! لال: فملت: إنها لفٌنا وفٌهم! لال: 
! لال:  ًّ ًَّ عثمان أْن ألبل إل فارتَفَع فً ذلن بٌنً وبٌنه الموُل، فكتب إلى عثمان ٌشكُونً، فكتب إل

ة رِكبنً الناُس كؤنهم لم ٌرونً لبل ٌومبذ، فشكوت ذلن إلى عثمان، فؤلبلت، فلما لدمت المدٌن
 .(1) "فمال لً: تَنَحَّ لرٌبًا. للت: وهللا لن أدَع ما كنت ألول!

                                                             
، اللسان )كنز( ، وؼٌرهما كثٌر، وهً أبٌات جٌاد، ٘ٔ: ٕللمتنخل الهذلً، انظر: دٌوان الهذلٌٌن البٌت  (ٔ)

هُ وصؾ فٌها جوع الجابع وصفا ال ٌبارى، ٌمول بعده، ووصؾ رجبل ضاعت  نعمه، وشردته البٌد: * * *لَْو أنَّ
ٌُْر َمْحُجوزُ   َجاَءنً َجْوَعاُن ُمْهتَِلٌن ... ِمْن بُإِس النَّاِس، َعْنهُ الخ
ٌَْل بالعَْلٌَاء َمْحفُوزُ  ا فَاتَهُ نَعٌَم ... ٌُبَاِدُر اللَّ َر لَمَّ  أْعٌَى ولَصَّ

ٌِْل ٌُوِؼلُهُ ... والشَّوْ  ٌَِجًَء، َوِجنُّ اللَّ ٌِْن َمْركُوزُ َحتَّى  ْجلَ  ُن فًِ َوَضحِ الّرِ
بَةٌ ... نِْسٌع، لََها بِِعَضاِه األْرِض تَْهِرٌزُ  ٌِْه ُمَإّوِ  لَْد َحاَل ُدوَن َدِرٌَس

ٌِْه َولبَّتِِه ... ِمْن ُجْلبَِة الُجوعِ َجٌَّاٌر وإْرِزٌزُ  ٌَْن َلْحٌَ  َكؤنََّما بَ
اجٍ َوإْخَوتِِه ... فًِ جَ   ْهِدنا، أْو لَهُ َشؾٌّ َوتْمِرٌزُ لَبَاَت أُْسَوةَ َحجَّ

" المرؾ "، ما ٌمرؾ عن الشًء، وهً لشره. و " الحتى " الدوم. ٌمول: ال أطعمه الخسٌس، والبر عندي 
 مخزون بعضه على بعض.

 ثم ٌمول: ضاعت إبله، فتماذفته البٌد، فهو من للمه ٌصعد على الروابً ٌتنور نارا ٌمصدها.
ومخاوفه، ولد أضناه السٌر، فولع فً أرض ذات شون، فعلك به، ال ٌكاد ٌنمشه من ثم لال: ٌدفعه سواد اللٌل 

فطٌرت عنه  -وهً المإوبة، والشمال، هً النسع  -شدة ضعفه. ثم ٌمول: اشتدت رٌح الشمال الباردة باللٌل 
أسنانه، وذلن ثوبٌه البالٌٌن، فؤخذه الجوع والبرد، فحمً جوفه من شدة الجوع، وذلن هو " الجٌار "، واصطكت 

هو " اإلرزٌز ". ثم ٌمول: لو جاءنً هذا الجابع المشرد، لكان بٌن أهله، فهو عندي بمنزلة حجاج وإخوته، وهم 
، ولكان له زٌادة وتمٌٌز  وهو " -وهو " الشؾ "  -أوالد المتنخل، فً ساعة العسرة، بل لكان له فضل علٌهم 

 التمزٌز ".
 .1ٖ٘/ٕظر: النكت والعٌون:، وانٕٕٙ-ٕٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٕ-2ٕٕ/ٗٔ(:ص2ٗٙٙٔ)-(2ٔٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٗٔ(:ص5ٙٙٙٔ(، )1ٙٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٗٔ(:ص1ٙٙٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٕ/ٗٔ(:ص2ٔٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٕ/ٗٔ(:ص2ٔٙٙٔأخرجه الطبري) (1)
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الكثٌر من األحبار »لال الزمخشري:" }والذٌن ٌكنزون{ ٌجوز أن ٌكون إشارة إلى  
البراطٌل. وكنز األموال، والضن ، للداللة على اجتماع خصلتٌن مذمومتٌن فٌهم: أخذ «والرهبان

بها عن اإلنفاق فً سبٌل الخٌر. وٌجوز أن ٌراد المسلمون الكانزون ؼٌر المنافمٌن، وٌمرن بٌنهم 
وبٌن المرتشٌن من الٌهود والنصارى، تؽلٌظا وداللة على أن من ٌؤخذ منهم السحت، ومن ال 

 .(ٔ)لٌم"ٌعطى منكم طٌب ماله: سواء فً استحماق البشارة بالعذاب األ
ةَ{،  فذكر جنسٌن، ثم لال:   فإن لٌل : فمد لال هللا تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

، لترجع «َوالَ ٌُنِفمُونََهما»كناٌة ترجع إلى جنس واحد ، ولم ٌمل : « الهاء»}َوالَ ٌُنِفمُونََها{، و
 الكناٌة إلٌهما .
 : (ٕ)فعن ذلن جوابان
 الكناٌة راجعة إلى الكنوز ، وتمدٌره : وال ٌنفمون الكنوز فً سبٌل هللا . أحدهما : أن

والثانً : أنه لال ذلن اكتفاء بذكر أحدهما عن اآلخر لداللة الكبلم على اشتراكهما فٌه ، كما لال 
ٌَْها{ ]الجمعة:  تعالى: وا إِلَ ، وكمول «إلٌهما»[ ، ولم ٌمل: ٔٔ}َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا اْنفَضُّ
 : (ٖ)الشاعر

أُْي ُمْختَِلُؾ   نَْحُن بَِما ِعْنَدنَا وأَْنَت بَِما                   ِعْنَدَن َراض، َوالرَّ
 : (ٗ)فمال: "راض"، ولم ٌمل: "رضوان"، ولال حسان بن ثابت

َعَر األْس            َوَد َما لَْم ٌُعَاَص كاَن جُ   نُونَا إِنَّ َشْرَخ الشَّبَاِب والشَّ
 فمال: "ٌعاص"، ولم ٌمل: "ٌعاصٌا" فً أشٌاء كثٌرة.

ْرهُْم بِعَذَاٍب أَِلٌٍم{ ]التوبة :   رهم بعذاب موجع"ٖٗلوله تعالى:}فَبَّشِ [، أي:" فبّشِ
(٘). 

 :(ٙ)واختلؾ فً حكم هذه اآلٌة على لولٌن 
 على هذا محكمة. ، واآلٌة(2)أحدهما: أن المراد باإلنفاق إخراج الزكاة، وهذا مذهب الجمهور

والثانً: أن المراد باإلنفاق إخراج ما فضل عن الحاجة، ولد زعم بعض نملة التفسٌر: أنه كان 
 .(1)ذكر ه ابن سبلمةٌجب علٌهم إخراج ذلن فً أول اإلسبلم، ثم نسخ بالزكاة. 

 .(5)لال ابن الجوزي:"وفً هذا المول بعد"
، لاال فً هذه اآلٌة: }والذٌن (ٓٔ)مالنولد روي :"أن عمر بن عبد العزٌز وعران ابن 

 .(ٕٔ)"(ٔٔ)ٌكنزون الذهب والفضة{ نسختها اآلٌة األخرى }خذ من أموالهم صدلة{

                                                             
 .ٕٙٙ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٖ٘-1ٖ٘/ٕ، والنكت والعٌون:5ٕٕ-1ٕٕ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
بن امرئ المٌس، من بنً الحارث بن الخزرج، جد عبد هللا بن رواحة، جاهلً لدٌم، انظر: البٌت لعمرو  (ٖ)

ٌم، وهو خطؤ( ، ومعانً )منسوبا لمٌس بن الخط 1ٖ، 2ٖ: ٔ، سٌبوٌه 2ٕٔالبٌت فً جمهرة أشعار العرب: 
 .5ٓٔ: ٕ، الخزانة 1ٕ٘: ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة ٖٗٗ: ٔالمرآن للفراء 

، واللسان )شرخ( ، و " الشرخ ": الحد، 25: ٕ، والكامل 1ٕ٘: ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة ٌٖٔٗوانه: (ٗ)
 .أي ؼاٌة ارتفاعه، ٌعنً بذلن: ألصى لوته ونضارته وعنفوانه

 .5ٕٔالمٌسر:التفسٌر (٘)
 .1ٙٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن: (ٙ)
 .1ٙٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (2)
 .ٔ٘فً ناسخه ص: (1)
 .1ٙٗ/ٕنواسخ المرآن: (5)
هو: عران بن مالن الؽفاري الكنانً المدنً ثمة فاضل من الثالثة، مات فً خبلفة ٌزٌد ابن عبد الملن بعد (ٓٔ)

 .(2ٖٖالمابة. انظر: التمرٌب )
 .( من سورة التوبةٖٓٔاآلٌة )(ٔٔ)
، هذا ٖٖٕ - ٕٖٕ/ ٖوذكر السٌوطً فً الدر المنثور، 5ٙٗ/ٕأخرجه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن: (ٕٔ)

المول وعزاه إلى ابن أبً حاتم وأبً الشٌخ عن عران بن مالن وعمر بن عبد العزٌز، وذكره أٌضا مكً بن أبً 
من حمل لوله }وال ٌنفمونها{ على معنى: وال ٌنفمون الواجب علٌهم طالب عن عمر بن عبد العزٌز، ثم لال: )و

 .2ٖٕ - 2ٕٕمنها، لال: هً محكمة منصوصة فً الزكاة(. انظر: اإلٌضاح ص: 
 .للت: ولم ٌتعرض لدعوى النسخ هنا الطبري وال النحاس
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 الفوابد:
بٌان حمٌمة علماء الٌهود والنصارى، وهً أنهم مادٌون باعوا آخرتهم بدنٌاهم ٌحاربون  -ٔ

 م.اإلسبلم وٌصدون عنه للمحافظة على الرباسة ولؤلكل على حساب اإلسبل
 حرمة أكل أموال الناس بالباطل. -ٕ
 حرمة جمع المال وكنزه وعدم اإلنفاق منه. -ٖ
 المال الذي تإدى زكاته كل حول ال ٌمال له كنز ولو دفن تحت األرض. -ٗ
 

 المرآن
ٌَْها فًِ نَاِر َجَهن َم فَتُْكَوى بَِها ِجبَاُهُهْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهوُرهُْم َهذَا َما  َكنَْزتُْم أِلَْنفُِسُكْم }ٌَْوَم ٌُْحَمى َعلَ

 [ٖ٘({ ]التوبة : ٖ٘فَذُولُوا َما كُْنتُْم تَْكنُِزوَن )
 التفسٌر:

ٌوم المٌامة توضع لطع الذهب والفضة فً النار، فإذا اشتدت حرارتها أُحرلت بها جباه أصحابها 
 وجنوبهم وظهورهم.

هللا، فذولوا العذاب الموجع; بسبب ولٌل لهم توبًٌخا: هذا مالكم الذي أمسكتموه ومنعتم منه حموق 
 كنزكم وإمساككم.

ٌَْها فًِ نَاِر َجَهنََّم فَتُْكَوى بَِها ِجبَاهُُهْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهوُرهُْم{   لوله تعالى:}ٌَْوَم ٌُْحَمى َعلَ
[، أي:" ٌوم المٌامة توضع لطع الذهب والفضة فً النار، فإذا اشتدت حرارتها ٖ٘]التوبة : 
 .(ٔ)ا جباه أصحابها وجنوبهم وظهورهم"أُحرلت به
ًّ فً   ًّ فً الجباه ، وك عن حمٌد بن هبلل لال :" كان أبو ذر ٌمول : بّشر الكنّازٌن بك

ٍ فً الظهور ، حتى ٌلتمً الحرُّ فً أجوافهم" ًّ الجنوب ، وك
(ٕ). 

عن ابن عباس : "}ٌوم ٌحمى علٌها فً نار جهنم{، لال : حٌة تنطوي على جبٌنه  
 .(ٖ)"تمول : أنا مالُن الذي بخلت به! وجبهته
ل ٌوم المٌامة شجاًعا ٌتبع صاحبه وهو ٌفرُّ منه ،  لال طاوس:"  بلؽنً أن الكنوز تتحوَّ

 .(ٗ)"وٌمول : أنا كنزن ! ال ٌدرن منه شٌبًا إال أخذه
م عن عبد هللا لال : "والذي ال إله ؼٌره ، ال ٌكوى عبد بكنز فٌمسُّ دٌناٌر دٌناًرا وال دره 

 .(٘)"درهًما ، ولكن ٌوسع جلده ، فٌوضع كل دٌنار ودرهم على ِحَدته
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : من ترن بعَده كنزا مثََل له ٌوم المٌامة شَُجاًعا   عن ثوبان : "أن نب

ال ألرَع له زبٌبتان ،  ٌتبعه ٌمول : وٌلن ما أنت ؟ فٌمول : أنا كنزن الذي تركته بعدن! فبل ٌز
 .(ٙ)"ٌتبعه حتى ٌُْلِممه ٌده فٌمضمها ، ثم ٌتبعه سابر جسده

عن األحنؾ بن لٌس لال : "لدمت المدٌنة ، فبٌنا أنا فً َحْلمَة فٌها مؤل من لرٌش ، إذ  
ر الكنازٌن  جاء رجل أخشن الثٌاب ، أخشن الجسد ، أخشن الوجه ، فمام علٌهم فمال : بّشِ

ٌوضع على َحلَمة ثْدي أحدهم حتى ٌخرج من نُْؽِض كتفه ، برْضٍؾ ٌحمى علٌه فً نار جهنم ، ف
وٌوضع على نُْؽِض كتفه ، حتى ٌخرج من َحلَمة ثدٌٌه ، ٌتزلزل ، لال : فوضع الموم رءوسهم ، 
فما رأٌت أحًدا منهم رجع إلٌه شٌبًا. لال : وأدبر ، فاتبعته ، حتى جلس إلى سارٌٍة ، فملت : ما 

 .(2)ْلت ! فمال : إن هإالء ال ٌعملون شٌبًا"رأٌت هإالء إال كرهوا ما لُ 

                                                             
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .ٖٕٓ/ٗٔ(:ص2٘ٙٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٕ/ٗٔ(:ص25ٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٕ/ٗٔ(:ص1ٔٙٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٖٕ/ٗٔ(:ص1ٕٙٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٖٕ/ٗٔ(:ص1ٓٙٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٗٔ(:ص2ٙٙٙٔأخرجه الطبري) (2)
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عن حسان بن عطٌة لال : "كان شداد بن أوس ، رضً هللا عنه ، فً سفر ، فنزل  
ْفَرةِ نْعبَث بها. فؤنكرت علٌه ، فمال : ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت  منزال فمال لؽبلمه : ابتنا بالشَّ

ها ؼٌر كلمتً هذه ، فبل  تحفظونها  علً ، واحفظوا ما ألول لكم : سمعت إال وأنا أْخطُمها وأزمُّ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هإالء الكلمات : اللهم ، إنى أسؤلن 
الثبات فً األمر ، والعزٌمة على الرشد ، وأسؤلن شكر نعمتن ، وأسؤلن حسن عبادتن ، وأسؤلن 

لسانا صادلا ، وأسؤلن من خٌر ما تعلم ، وأعوذ بن من شر ما تعلم ، للبا سلٌما ، وأسؤلن 
 .(ٔ)وأستؽفرن لما تعلم ، إنن أنت عبلم الؽٌوب"

[، أي:" ٌمال لهم تبكٌتاً وتمرٌعاً: هذا ما ٖ٘لوله تعالى:}َهذَا َما َكنَْزتُْم أِلَْنفُِسكُْم{ ]التوبة :  
 .(ٕ)كنزتموه ألنفسكم"

}ألنفسكم{، أى: كنزتموه لننتفع به نفوسكم وتلتذ وتحصل لها لال الزمخشري:" لوله  
األؼراض التً حامت حولها وما علمتم أنكم كنزتموه لتستضر به أنفسكم وتتعذب وهو توبٌخ 

 .(ٖ)لهم"
[، أي:" ، فذولوا العذاب الموجع; ٖ٘لوله تعالى:}فَذُولُوا َما كُْنتُْم تَْكِنُزوَن{ ]التوبة :  

 .(ٗ)كم"بسبب كنزكم وإمساك
 .(٘)لال البؽوي:" أي: تمنعون حموق هللا تعالى فً أموالكم" 
لال الزمخشري:" لوله }ألنفسكم{، أى: كنزتموه لننتفع به نفوسكم وتلتذ وتحصل لها  

األؼراض التً حامت حولها وما علمتم أنكم كنزتموه لتستضر به أنفسكم وتتعذب وهو 
 .(ٙ)توبٌخ"
}هذا ما كنزتم ألنفسكم فذولوا ما كنتم تكنزون{ وعٌد لال السمعانً:" لوله تعالى:  
 .(2)وتهدٌد"

أي : ٌمال لهم هذا الكبلم تبكٌتا وتمرٌعا وتهكما ، كما فً لوله : } ثُمَّ  لال ابن كثٌر:" 
[ أي : هذا 5ٗ،  1ُٗصبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمْن َعذَاِب اْلَحِمٌِم ذُْق إِنََّن أَْنَت اْلَعِزٌُز اْلَكِرٌُم { ]الدخان : 

بذان ، وهو الذي كنتم تكنزون ألنفسكم ; ولهذا ٌمال : من أحب شٌبا ولدمه على طاعة هللا ، 
عذب به. وهإالء لما كان جمع هذه األموال آثر عندهم من رضا هللا عنهم ، عذبوا بها ، كما 

وامرأته تعٌنه فً كان أبو لهب ، لعنه هللا ، جاهًدا فً عداوة الرسول ، صلوات هللا وسبلمه علٌه 
ذلن ، كانت ٌوم المٌامة عوًنا على عذابه أٌضا } فًِ ِجٌِدَها { أي : فً عنمها } َحْبٌل ِمْن َمَسٍد { 

[ أي : تجمع من الحطب فً النار وتلمً علٌه ، لٌكون ذلن أبلػ فً عذابه ممن هو ٘]المسد : 
أعز األشٌاء على أربابها ، كانت  فً الدنٌا ، كما أن هذه األموال لما كانت -كان  -أشفك علٌه 

أضر األشٌاء علٌهم فً الدار اآلخرة ، فٌحمى علٌها فً نار جهنم ، وناهٌن بحرها ، فتكوى بها 
 .(1)جباههم وجنوبهم وظهورهم"

، بضم النون، أى: وبال المال الذي كنتم تكنزونه أو وبال كونكم «تكنزون»ولرئ:  
 .(5) كانزٌن
 الفوابد:
 ٌكنز المال وال ٌنفك منه فً سبٌل هللا وهً عموبة شدٌدة. بٌان عموبة من -ٔ

                                                             
 .(ٖٕٔ/ٗالمسند )(ٔ)
 .52ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٕٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .ٗٗ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .5ٕٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٖٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٔٗٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٕٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (5)
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 دلت اآلٌة على دخول النار فً بعض األعمال. -ٕ
 المرآن

ِ ٌَْوَم َخلََك الس َماَواِت َواأْلَْرَض مِ  ِ اثْنَا َعَشَر َشْهًرا فًِ ِكتَاِب ّللا  ةَ الشُُّهوِر ِعْنَد ّللا  ْنَها }إِن  ِعد 
ٌُن اْلمٌَُِّم فاََل تَْظِلُموا فٌِِهن  أَْنفَُسكُْم َولَاتِلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َكاف ةً َكَما ٌُمَاتِلُونَكُْم أَْربَعَةٌ ُحُرٌم  َكاف ًة ذَِلَن الّدِ

َ َمَع اْلُمت ِمٌَن )  [ٖٙ({ ]التوبة : َٖٙواْعلَُموا أَن  ّللا 
 التفسٌر:

لمحفوظ اثنا عشر شهًرا، ٌوم خلك السموات إّن عدة الشهور فً حكم هللا وفٌما كُتب فً اللوح ا
م هللا فٌهنَّ المتال )هً: ذو المعدة وذو الحجة والمحرم ورجب(  واألرض، منها أربعة ُحُرم; حرَّ
ذلن هو الدٌن المستمٌم، فبل تظلموا فٌهن أنفسكم; لزٌادة تحرٌمها، وكون الظلم فٌها أشد منه فً 

لاتلوا المشركٌن جمٌعًا كما ٌماتلونكم جمٌعًا، واعلموا أن ؼٌرها، ال أنَّ الظلم فً ؼٌرها جابز. و
 هللا مع أهل التموى بتؤٌٌده ونصره.

ِ ٌَْوَم َخلََك السََّماَواِت   ِ اثْنَا َعَشَر َشْهًرا فًِ ِكتَاِب َّللاَّ ةَ الشُُّهوِر ِعْنَد َّللاَّ لوله تعالى:}إِنَّ ِعدَّ
شهور فً حكم هللا وفٌما كُتب فً اللوح المحفوظ اثنا [، أي:" إّن عدة الَٖٙواأْلَْرَض{ ]التوبة : 

 .(ٔ)عشر شهًرا، ٌوم خلك السموات واألرض"
م هللا فٌهنَّ ٖٙلوله تعالى:}ِمْنَها أَْربَعَةٌ ُحُرٌم{ ]التوبة :   [، أي:" منها أربعة ُحُرم; حرَّ

 .(ٕ)المتال )هً: ذو المعدة وذو الحجة والمحرم ورجب("
ٌعنً أن من االثنً عشر شهراً أربعة حرم ، ٌعنً بالحرم تعظٌم  لال الماوردي:" 

 .(ٖ)انتهان المحارم فٌها"
واألربعة الحرم: ذو المعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ورجب الشهر  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٗ)األصم"

 السموات إن الزمان لد استدار كهٌبته ٌوم خلك هللا ، لال:"-ملسو هيلع هللا ىلص-روي عن رسول هللا 
واألرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثبلثة متوالٌات ذو المعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر بٌن جمادى وشعبان. أى شهر هذا ألٌس ذى الحجة؟ لالوا بلى، أى بلد هذا ألٌس 

أموالكم البلدة الحرام؟ لالوا بلى. أى ٌوم هذا ألٌس ٌوم النحر؟ لالوا بلى. لال: فإن دماءكم و
وأعراضكم علٌكم حرام كحرمة ٌومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا. وستلمون ربكم فٌسؤلكم 
عن أعمالكم، أال فبل ترجعوا بعدى ضبلال ٌضرب بعضكم رلاب بعض، أال لٌبلػ الشاهد 

 .(٘)الؽابب، فلعل بعض من ٌبلؽه ٌكون أوعى له من بعض من سمعه، أال هل بلؽت"
عمر لال : خطب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً حجة الوداع بمنًى فً أوسط أٌام عن ابن وروي عن  

التشرٌك ، فمال : ٌا أٌها الناس ، إن الزمان لد استدار كهٌبته ٌوم خلك هللا السماوات واألرض ، 
وإن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهًرا ، منها أربعة حرم ، أّولهن رجُب ُمَضر بٌن جمادى 

 .(ٙ)بان ، وذو المعدة ، وذو الحجة ، والمحرم"وشع
ٌُن اْلمٌَُِّم فَبَل تَْظِلُموا فٌِِهنَّ أَْنفَُسكُْم{ ]التوبة :   [، أي:" ذلن هو الدٌن ٖٙلوله تعالى:}ذَِلَن الّدِ

المستمٌم، فبل تظلموا فٌهن أنفسكم; لزٌادة تحرٌمها، وكون الظلم فٌها أشد منه فً ؼٌرها، ال أنَّ 
 .(2)ً ؼٌرها جابز"الظلم ف

                                                             
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .ٖٓٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .1٘ٔؼرٌب المرآن: (ٗ)
( 25ٙٔ، رلم ٖ٘ٓٔ/ٖ)( ، ومسلم ٖٕٓ٘، رلم ٕٓٔٔ/٘( ، والبخارى )ٕٕٓٗٓ، رلم 2ٖ/٘أخرجه أحمد )(٘)

 (.52ٗ٘، رلم ٕٖٔ/ٖٔ( . وأخرجه أًٌضا: ابن حبان )5ٗ2ٔ، رلم 5٘ٔ/ٕ( ، وأبو داود )25ٙٔ
وهذا إسناد ضعٌؾ ، لضعؾ موسى بن عبٌدة  . لال المحمك:"ٖٕٗ/ٗٔ(:ص1ٗٙٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)

 الربذي".
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(2)
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هذا الذي أخبرتكم به ، من أن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهًرا فً  لال الطبري:" 
كتاب هللا ، وأن منها أربعة حرًما : هو الدٌن المستمٌم، فبل تعصوا هللا فٌها ، وال تحلُّوا فٌهن ما 

م هللا علٌكم ، فتكسبوا أنفسكم ما ال لِبَل لها به من سخط هللا  .(ٔ) وعمابه"حرَّ
}فبل تظلموا فٌهن أنفسكم{، لال : الظلم العمل بمعاصً هللا ، والترن عن ابن زٌد:" 
 .(ٕ)لطاعته"
ٌُن اْلَمٌُِّم{ ]التوبة :    [، وجهان:ٖٙوفً لوله تعالى:}ذَِلَن الّدِ

 .(ٖ)أحدهما : أي ذلن الحساب الصحٌح والعدد المستوفً ، لاله ابن لتٌبة
 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)المستمٌم. لاله السديوالثانً : أي: 

 .(ٙ)ولال الكلبً:"ٌعنً: المضاء الحك المستمٌم"
 [، وجوه:ٖٙلوله تعالى:}فَبَل تَْظِلُموا فٌِِهنَّ أَْنفَُسكُْم{ ]التوبة : وفً  

 .(2)أحدها : فبل تظلموها بمعاصً هللا تعالى فً الشهور االثنً عشر كلها ، لاله ابن عباس
 .(1)فبل تظلموها بمعاصً هللا فً األربعة األشهر ، لاله لتادةوالثانً : 

والثالث : فبل تظلموا أنفسكم فً األربعة األشهر الحرم بإحبللها بعد تحرٌم هللا تعالى لها ، لاله 
 .(ٓٔ)، وابن إسحاق(5)الحسن

 .(ٔٔ)بن بحروالرابع : فبل تظلموا فٌها أنفسكم أي تتركوا فٌها لتال عدوكم ، حكاه الماوردي عن ا
لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب ، لوُل من لال : فبل تظلموا فً  

 األشهر األربعة أنفَسكم ، باستحبلل حرامها ، فإن هللا عظمها وعظَّم حرمتها.
وإنما للنا : ذلن أولى بالصواب فً تؤوٌله ، لموله : )فبل تظلموا فٌهن( ، فؤخرج الكناٌة عنه 

ج الكناٌة عن جمع ما بٌن الثبلثة إلى العشرة. وذلن أن العرب تمول فٌما بٌن الثبلثة إلى ُمْخرَ 
العشرة ، إذا َكنَْت عنه : " فعلنا ذلن لثبلث لٌال خلون ، وألربعة أٌام بمٌن " وإذا أخبرت عما 

 فوق العشرة إلى العشرٌن لالت : " فعلنا ذلن لثبلث عشرة خلت ، وألربع عشرة مضت " فكان
فً لوله جل ثناإه : )فبل تظلموا فٌهن أنفسكم( ، وإخراِجه كناٌة عدد الشهور التً نهى المإمنٌن 
عن ظلم أنفسهم فٌهن مخرج عدد الجمع الملٌل من الثبلثة إلى العشرة ، الدلٌُل الواضح على أن " 

اٌة عن " الهاء والنون " ، من ذكر األشهر األربعة ، دون االثنى العشر. ألن ذلن لو كان كن
 .(ٕٔ)االثنى عشر شهًرا " ، لكان : فبل تظلموا فٌها أنفُسكم"

 فإن لٌل : "فلم جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض ؟
لٌل : لٌكون كفهم فٌها عن المعاصً ذرٌعة إلى استدامة الكؾ فً ؼٌرها توطبة للنفس 

 .(ٖٔ)على فرالها مصلحة منه فً عباده ولطفاً بهم"
[، أي:" ولاتلوا ٖٙتِلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َكافَّةً َكَما ٌُمَاتِلُونَكُْم َكافَّةً{ ]التوبة : لوله تعالى:}َولَا 

 .(ٗٔ)المشركٌن جمٌعًا كما ٌماتلونكم جمٌعًا"

                                                             
 .2ٖٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٕ/ٗٔ(:ص5٘ٙٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1٘ٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .2ٖٕ/ٗٔ(:ص5ٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٕ/ٗٔ(:ص5ٗٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٓٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 . 1ٖٕ/ٗٔ(:ص5ٙٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .5ٖٕ- 1ٖٕ/ٗٔ(:ص51ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(1)
 .5ٖٕ/ٗٔ(:ص2ٓٔٙٔ(، و)2ٓٓٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖٕ/ٗٔ(:ص55ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٓٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٖٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٓٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٗٔ)
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ٌمول جل ثناإه : ولاتلوا المشركٌن باهلل ، أٌها المإمنون ، جمٌعًا ؼٌر  لال الطبري:" 
 .(ٔ)مختلفٌن ، مإتلفٌن ؼٌر مفترلٌن ، كما ٌماتلكم المشركون جمٌعًا ، مجتمعٌن ؼٌر متفرلٌن"

 .، لوله : "}ولاتلوا المشركٌن كافة{، ٌمول : جمًٌعا"(ٖ)ولتادة (ٕ)عن ابن عباس 
لمشركٌن كافة كما ٌماتلونكم كافة( ، أما " كافة " ، فجمٌع ، ، عن السدي : )ولاتلوا ا 

 .(ٗ)وأمركم مجتمع"
َ َمَع اْلُمتَِّمٌَن{ ]التوبة :   [، أي:" واعلموا أن هللا مع أهل ٖٙلوله تعالى:}َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(٘)التموى بتؤٌٌده ونصره"
معناه : واعلموا ، أٌها المإمنون باهلل ، أنكم إن لاتلتم المشركٌن كافة ،  لال الطبري:" 

واتمٌتم هللا فؤطعتموه فٌما أمركم ونهاكم ، ولم تخالفوا أمره فتعصوه ، كان هللا معكم على عدوكم 
وعدوه من المشركٌن ، ومن كان هللا معه لم ٌؽلبه شًء ، ألن هللا مع من اتماه فخافه وأطاعه 

 .(ٙ)لفه من أمره ونهٌه"فٌما ك
ولد اختلؾ العلماء فً تحرٌم ابتداء المتال فً الشهر الحرام : هل هو منسوخ أو محكم ؟ 

 : (2)على لولٌن
وهو األشهر : أنه منسوخ ; ألنه تعالى لال هاهنا : } فَبل تَْظِلُموا فٌِِهنَّ أَْنفَُسكُْم { وأمر  -أحدهما 

بؤنه أمر بذلن أمًرا عاما ، فلو كان محرما ما فً الشهر بمتال المشركٌن وظاهر السٌاق مشعر 
 -الحرام ألوشن أن ٌمٌده بانسبلخها ; وألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حاصر أهل الطابؾ فً شهر حرام 

كما ثبت فً الصحٌحٌن : أنه خرج إلى هوازن فً شوال ، فلما كسرهم  -وهو ذو المعدة 
َعمد إلى الطابؾ فحاصرها أربعٌن ٌوما ،  -هم ، فلجبوا إلى الطابؾ واستفاء أموالهم ، ورجع فَلُّ 

 وانصرؾ ولم ٌفتتحها فثبت أنه حاصر فً الشهر الحرام.
والمول اآلخر : أن ابتداء المتال فً الشهر الحرام حرام ، وأنه لم ٌنسخ تحرٌم الحرام ، لموله 

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تُِحلُّوا  ْهَر اْلَحَراَم { اآلٌة ]المابدة : تعالى : }  ِ َوال الشَّ [ ولال : }  َٕشعَاِبَر َّللاَّ
ٌِْه بِِمثِْل مَ  ٌْكُْم فَاْعتَُدوا َعلَ ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت لَِصاٌص فََمِن اْعتََدى َعلَ ا اْعتََدى الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّ

ٌْكُْم { اآلٌة]البمرة :  إِذَا اْنَسلََخ األْشُهُر اْلُحُرُم فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن { ]اآلٌة[ [ ولال : } فَ 5َٗٔعلَ
 [.ٓ٘]التوبة : 

 ولد تمدم أنها األربعة الممررة فً كل سنة ، ال أشهر التسٌٌر على أحد المولٌن.
حتمل أنه منمطع عما وأما لوله تعالى : } َولَاتِلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َكافَّةً َكَما ٌُمَاتِلُونَكُْم َكافَّةً { فٌ

لبله ، وأنه حكم مستؤنؾ ، وٌكون من باب التهٌٌج والتحضٌض ، أي : كما ٌجتمعون لحربكم إذا 
حاربوكم فاجتمعوا أنتم أٌضا لهم إذا حاربتموهم ، ولاتلوهم بنظٌر ما ٌفعلون ، وٌحتمل أنه أذن 

ْهُر  للمإمنٌن بمتال المشركٌن فً الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم ، كما لال تعالى : } الشَّ
[ ولال تعالى : } َوال تُمَاتِلُوهُْم ِعْنَد 5ٗٔاْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت لَِصاٌص { ]البمرة : 

هكذا الجواب [ ، و5ٔٔاْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى ٌُمَاتِلُوكُْم فٌِِه فَإِْن لَاتَلُوكُْم فَاْلتُلُوهُْم { اآلٌة]البمرة : 
عن حصار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهل الطابؾ ، واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام ، فإنه 
من تتمة لتال هوازن وأحبلفها من ثمٌؾ ، فإنهم هم الذٌن ابتدءوا المتال ، وجمعوا الرجال ، 

 كما تمدم ، فلما تحصنوا بالطابؾ ودعوا إلى الحرب والنزال ، فعندما لصدهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ذهب إلٌهم لٌنزلهم من حصونهم ، فنالوا من المسلمٌن ، ولتلوا جماعة ، واستمر الحصار 
بالمجانٌك وؼٌرها لرٌبا من أربعٌن ٌوما. وكان ابتداإه فً شهر حبلل ، ودخل الشهر الحرام ، 

                                                             
 .ٕٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٗٔ(:ص2ٓٗٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٗٔ(:ص2ٓ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٗٔ(:ص2ٖٓٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .ٕٕٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (2)
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ما ال ٌؽتفر فً االبتداء ، وهذا هو أمر  فاستمر فٌه أٌاما ، ثم لفل عنهم ألنه ٌؽتفر فً الدوام
 .(ٔ)ممرر ، وله نظابر كثٌرة

 الفوابد:
 وخمسة وخمسون ٌوما. ٕوأٌامها ثلثمابة ٔبٌان أن شهور السنة الهجرٌة اثنا عشر شهرا -ٔ
 بٌان أن األشهر الحرم أربعة ولد بٌنها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهً رجب، والمعدة والحجة ومحرم. -ٕ
 األشهر االحرم، ومضاعفة السٌآت فٌها أي لبح الذنوب فٌها.حرمة  -ٖ
 صفة المعٌة هلل تعالى وهً معٌة خاصة بالنصر والتؤٌٌد ألهل تمواه. -ٗ

لال أهل العلم:" معٌة هللا تعالى لعبده ال ٌعلم كٌفٌتها إال هللا عز وجل، ولكن 
لن، هذا كله من على أٌة حال معٌة هللا تعالى معٌة علم وسمع وإحاطة ورعاٌة وؼٌر ذ

معانً المعٌة، وال ٌبعد أن ٌكون هللا تعالى مع عبده معٌة ال ٌعلمها إال هو سبحانه 
 .(ٕ)وتعالى"

 
 المرآن

ُمونَهُ َعاًما ِلٌُ  ةَ }إِن َما الن ِسًُء ِزٌَاَدةٌ فًِ اْلكُْفِر ٌَُضلُّ بِِه ال ِذٌَن َكفَُروا ٌُِحلُّونَهُ َعاًما َوٌَُحّرِ  َواِطئُوا ِعد 
ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكا ُ ُزٌَِّن لَُهْم سُوُء أَْعَماِلِهْم َوّللا  َم ّللا  ُ فٌَُِحلُّوا َما َحر  َم ّللا  ({ 5ٖفِِرٌَن )َما َحر 

 [5ٖ]التوبة : 
 التفسٌر:

إن الذي كانت تفعله العرب فً الجاهلٌة من تحرٌم أربعة أشهر من السنة عدًدا ال تحدًٌدا بؤسماء 
مونه وٌجعلون مكانه من أشهر الحل ما أرادوا األ مها هللا، فٌإخرون بعضها أو ٌمّدِ شهر التً حرَّ

حسب حاجتهم للمتال، إن ذلن زٌادة فً الكفر، ٌضل الشٌطان به الذٌن كفروا، ٌحلون الذي 

 أخروا تحرٌمه من األشهر األربعة عاًما، وٌحرمونه عاما; لٌوافموا عدد الشهور األربعة، فٌحلوا
م هللا منها. َزٌَّن لهم الشٌطان األعمال السٌبة. وهللا ال ٌوفك الموم الكافرٌن إلى الحك  ما حرَّ

 والصواب.
[، أي:" إِنما تؤخٌر حرمة شهر 2ٖلوله تعالى:}إِنََّما النَِّسًُء ِزٌَاَدةٌ فًِ اْلُكْفِر{ ]التوبة :  

 .(ٖ)لشهر آخر زٌادة فً الكفر"
 .(ٗ)زٌادة فً الكفر{، ٌمول : ازدادوا به كفًرا إلى كفرهم" عن مجاهد : "}إنما النسًء 
بالعمبة فمال: إنما النسًء من الشٌطان زٌادة  -ملسو هيلع هللا ىلص -عن ابن عمر لال: "ولؾ رسول هللا 

 .(٘)فً الكفر ٌضل به الذٌن كفروا"
ومنه لوله النسًء فً األشهر فهو تؤخٌرها ، مؤخوذ من بٌع النسٌبة ،  لال الماوردي:" 

تعالى :}َما نَنَسُخ ِمْن َءاٌٍَة أَْونُنِسَها{، أي: نإخرها"
(ٙ). 

 ، لوالن :«نَْسء األشهر»وفً 
ً حتى ٌجعلوا المحرم صفراً ، لاله ابن  أحدهما : أنهم كانوا ٌإخرون السنة أحد عشر ٌوما

 .(2)عباس
 .(1)والثانً : أنهم كانوا ٌإخرون الحج فً كل سنتٌن شهراً 

                                                             
 (.٘ٗ/ٔ: السٌرة النبوٌة البن هشام ).وانظر: األحادٌث فًٓ٘ٔ-5ٗٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
األشبال حسن الزهٌري آل مندوه المنصوري المصري، ]مرلم آلٌا، شرح كتاب اإلبانة من أصول الدٌانة، أبو (ٕ)

 .([ٙٔالدرس)
 .52ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٓ٘/ٗٔ(:ص2ٔ2ٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .25ٖٔ/ٙ(:صٗٔٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٔٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
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م عاًما ، عن ابن   م ، كان ٌحرَّ عباس : "}إنما النسًء زٌادة فً الكفر{، لال : فهو المحرَّ
وصفُر عاًما ، وزٌد صفٌر آخر فً األشهر الُحُرم ، وكانوا ٌحرمون صفًرا مرة ، وٌحلُّونه مرة ، 

ٌْم تفعله" فعاب هللا ذلن. وكانت هوازن وؼطفان وبنو سَُل
(ٔ). 

ة فً الكفر{، لال : حجوا فً ذي الحجة عامٌن ، ثم عن مجاهد : "}إنما النسًء زٌاد 
وا فً صفر عامٌن ، فكانوا ٌحجون فً كل سنة فً كل شهر  حجوا فً المحرم عامٌن ، ثم حجُّ
عامٌن ، حتى وافمت حجة أبً بكر اآلخَر من العامٌن فً ذي المعدة ، لبل حجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص بسنة. 

إن الزمان لد » من لابٍل فً ذي الحجة ، فذلن حٌن ٌمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً خطبته:ثم حج النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)«"استدار كهٌبته ٌوم خلك هللا السموات واألرض

كانت النسؤة فى الجاهلٌة، وهم بنو نمٌم من كنانة اجتبروا لدٌنهم  لال أبو عبٌدة:"
ولشدتهم فى دٌنهم فى الجاهلٌة، إذا اجتمعت العربفى ذى الحجة للموسم وأرادوا ان ٌإخروا ذا 

وكانوا ٌسّمون المحّرم  (ٖ)الحجة فى لابل لحاجة أو لحرب، نادى مناد: إّن المحّرم فى صفر
فر األكبر، وصفر المحرم األصؽر فٌحلون المحرم وٌحّرمون وصفر الصفرٌن، والمحرم ص

صفر، فبل ٌفعلون ذلن كل عام، حتى إذا حّج النبً صل هللا علٌه وسلم فى ذى الحجة الذي ٌكون 
. فبنصرؾ الناس بذلن (ٗ)«إن الزمان لد استدار وعاد كهٌبته، فاحفظوا العدد»فٌه الحج لال: 
 .(٘)"إلى منازلهم

وكان النسًء فً الشهور: تؤخٌر حرمٍة لشهر إلى شهر آخر لٌست له  لال الواحدي:"
 .(ٙ)تلن الحرمة"

لال األزهري: "النسًء فً هذه اآلٌة بمعنى اإلنساء، اسم وضع موضع المصدر 
الحمٌمً من أنسؤت، لال: ولد لال بعضهم: نسؤت فً هذا الموضع بمعنى أنسؤت، ومنه لول 

 :(2)عمٌر بن لٌس بن جذل الطعان

 .(1)لسنا الناسبٌن على معد                  شهور الحل نجعلها حراما"أ
 واختلؾ فً أول من نسؤ الشهور منهم، على النحو اآلتً:

فمال الزبٌر بن بكار : "أول من نسؤ الشهور: نعٌم بن ثعلبة بن الحارث ابن مالن بن 
 .(5)كنانة"

لال : " النسًء " ، هو أن "  عن ابن عباس لوله : "}إنما النسًء زٌادة فً الكفر{، 
ُجنَادة بن عوؾ بن أمٌة الكنانً " ، كان ٌوافً الموسم كلَّ عام ، وكان ٌُكنى " أبا ثَُمامة 
ِل العاَم  " ،  فٌنادي : " أال إّن أبا ثمامة ال ٌَُحاُب وال ٌُعَاُب ، أال وإن َصفَر العاِم األوَّ

م المحرم عاًما ، فذلن لوله تعالى :  حبلٌل " ،  فٌحله الناس ، فٌحرم َصفَر عاًما ، وٌحّرِ
}إنما النسًء زٌادة فً الكفر{، إلى لوله : }الكافرٌن{. ولوله : }إنما النسًء زٌادة فً 

مونه" الكفر{، ٌمول : ٌتركون المحرم عاًما ، وعاًما ٌحّرِ
(ٔٓ). 

                                                             
 .ٕٗٗ/ٗٔ(:ص2ٓ2ٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٗٔ(:ص2ٔٗٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .وكان أبو عبٌدة ال ٌصرفه )اللسان(« : صفر»(ٖ)
( على خبلؾ فى الرواٌة، وهو كذلن فى البخاري فى ٕٓ٘/ ٕهذا الحدٌث مذكور فى حجة الوداع )السٌرة (ٗ)

 .د، وفى مسلم فى المسامةبدء الخلك وتفسٌر سورة التوبة وباب األضاحى والتوحٌ
 .5ٕ٘-1ٕ٘/ٔمجاز المرآن: (٘)
 .1ٔٗ/ٓٔالتفسٌر البسٌط: (ٙ)
، و"لسان ٖٙ٘٘/ ٗ، و"تهذٌب اللؽة" )نسؤ( ٙٗ/ ٔانظر البٌت منسوبًا لعمٌر بن لٌس فً "سٌرة ابن هشام" (2)

 .ٖٓٗٗ/ 2العرب" )نسؤ( 
 .ٖٙ٘٘/ ٗانظر: "تهذٌب اللؽة" )نسؤ(  وكبلم األزهري،. نمل عنه الواحدي، 1ٔٗ/ٓٔالتفسٌر البسٌط: (1)
 .ٖٔٙ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .ٖٕٗ/ٗٔ(:ص2ٓٙٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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: أبو ثمامة لال لتادة:" فكان أول من نََسؤ النسًء : بنو مالن بن كنانة ، وكانوا ثبلثة  
 .(ٔ)صفوان بنً أمٌة أحد بنً فمٌم بن الحارث ، ثم أحد بنً كنانة"

ى   عن أبً وابل : "}إنما النسًء زٌادة فً الكفر{، اآلٌة ، وكان رجل من بنً كنانة ٌَُسمَّ

م صفًرا ، وٌستحل فٌه الؽنابم ، فنزلت هذه اآلٌة" " النسًء " ، فكان ٌجعل المحرَّ
(ٕ). 

س " ، كان فً الجاهلٌة. ولال ابن زٌد : "  هذا رجل من بنً كنانة ٌمال له : " المَلَمَّ
وكانوا فً الجاهلٌة ال ٌؽٌر بعضهم على بعض فً الشهر الحرام ، ٌلمى الرجل لاتل 
م " !  أبٌه فبل ٌُمّد إلٌه ٌده. فلما كان هو ، لال : " أخرجوا بنا " ، لالوا له : " هذا المحرَّ

ما العام صفران ، فإذا كان عام لابٍل لضٌنا ، فجعلناهما فمال : " ننسبه العام ، ه
موه  َمٌن " . لال : ففعل ذلن. فلما كان عام لابل لال : " ال تؽزوا فً صفر ، حّرِ محرَّ
ُل ونمضٌه. ذلن " اإلنساء " ، ولال  م أنسؤناه عاًما أوَّ مان ، المحرَّ مع المحرم ، هما محرَّ

ُس"منافرهم : َوِمنَّا ُمْنِسً الشُّ  ُهوِر الَملَمَّ
(ٖ). 

وحكً الثعلبً عن جوٌبر عن الضحان عن ابن عباس :"أن أول من نسؤ النسًء عمرو  
 .(ٗ)بن لحً بن بلتعة بن خندؾ"

ولال أٌوب بن عمر الؽفاري : "أول من نسؤ الشهور المَلّمس األكبر وهو عدي بن عامر  
الشهور أبو ثمامة جنادة بن بن ثعلبة بن الحارث بن مالن بن كنانة ، وآخر من نسؤ 

عوؾ إلى أن نزل هذا التحرٌم سنة عشر وكان ٌنادي إنً أنسؤ الشهور فً كل عام ، أال 
أن أبا ثمامة ال ٌجاب وال ٌعاب ، فحرم هللا سبحانه بهذه اآلٌة النسًء وجعله زٌادة فً 

 .(٘)الكفر"
، أي:" ٌضل الشٌطان به الذٌن [2ٖلوله تعالى:}ٌَُضلُّ بِِه الَِّذٌَن َكَفُروا{ ]التوبة :  
 .(ٙ)كفروا"
  ُ َم َّللاَّ ُ فٌَُِحلُّوا َما َحرَّ َم َّللاَّ ُمونَهُ َعاًما ِلٌَُواِطبُوا ِعدَّةَ َما َحرَّ { لوله تعالى:}ٌُِحلُّونَهُ َعاًما َوٌَُحّرِ
[، أي:" ٌحلون الذي أخروا تحرٌمه من األشهر األربعة عاًما، وٌحرمونه عاما; 2ٖ]التوبة : 

م هللا منها" لٌوافموا عدد الشهور األربعة، فٌحلوا ما حرَّ
(2). 

 .(1)عن ابن عباس لوله : "}لٌواطبوا عدة ما حرم هللا{، ٌمول : ٌشبهون" 
عن السدي لوله: "}لٌواطإا عدة ما حرم هللا{، فٌواطبوا أربعة أشهر، }فٌحلوا ما حرم 

 .(5)هللا{، فٌحلوا المحرم"
[، أي:" َزٌَّن لهم الشٌطان األعمال 2ْٖم سُوُء أَْعَماِلِهْم{ ]التوبة : لوله تعالى:}ُزٌَِّن لَهُ 

 .(ٓٔ)السٌبة"
 [، وجهان:2ٖوفً لوله تعالى:}ُزٌَِّن لَُهْم سُوُء أَْعَماِلِهْم{ ]التوبة : 

 .(ٔٔ)أحدهما : أن هللا تعالى زٌنها بالشهرة لها والعبلمة الممٌزة بها لتجتنب
ان زٌن لهم ذلن بالتحسٌن والترؼٌب لٌوالعوها ، وهو معنى لول الثانً : أن أنفسهم والشٌط

 .(ٕٔ)الحسن
                                                             

 .2ٕٗ/ٗٔ(:ص2ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٗٔ(:ص2ٓ5ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٓ٘-5ٕٗ/ٗٔ(:ص2ٔٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .٘ٗ/٘الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .ٖٔٙ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٓ٘/ٗٔ(:ص2ٔ1ٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .25٘ٔ/ٙ(:صٕٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .25ٙٔ/ٙ(:صٕ٘ٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٔ)عن منصور لال: "سؤلت الحسن عن لوله: }زٌن لهم{، لال: زٌن لهم الشٌطان"
ُ اَل ٌَْهِدي اْلَمْوَم اْلَكاِفِرٌَن{ ]التوبة :   [، أي:" وهللا ال ٌوفك الموم 2ٖلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٕ)ك والصواب"الكافرٌن إلى الح
 الفوابد:
حرمة االحتٌال على الشرع بالفتاوى الباطلة إلحبلل الحرام، وأن هذا االحتٌال ما هو  -ٔ

 إال زٌادة فً اإلثم.
 تزٌٌن الباطل وتحسٌن المنكر من الشٌطان. -ٕ
 حرمان أهل الكفر والفسك من هداٌة هللا تعالى وتوفٌمه لما هو حك وخٌر حاال ومآال. -ٖ
 

 المرآن
ِ اث الَْلتُْم إِلَى اأْلَْرِض أََرِضٌتُ }ٌَا  ْم بِاْلَحٌَاةِ أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا َما لَكُْم إِذَا لٌَِل لَكُُم اْنِفُروا فًِ َسبٌِِل ّللا 

ْنٌَا فًِ اآْلِخَرِة إِال  لَِلٌٌل ) ْنٌَا ِمَن اآْلِخَرِة فََما َمتَاعُ اْلَحٌَاِة الدُّ  [5ٖ({ ]التوبة : 5ٖالدُّ
 لتفسٌر:ا

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ما بالكم إذا لٌل لكم: اخرجوا إلى الجهاد فً 
سبٌل هللا لمتال أعدابكم تكاسلتم ولزمتم مساكنكم؟ هل آثرتم حظوظكم الدنٌوٌة على نعٌم اآلخرة؟ 

للمإمنٌن المجاهدٌن فكثٌر  فما تستمتعون به فً الدنٌا للٌل زابل، أما نعٌم اآلخرة الذي أعده هللا
 دابم.

 سبب النزول:
صلى هللا علٌه  -لال الواحدي:" نزلت فً الحث على ؼزوة تبون، وذلن أن رسول هللا 

لما رجع من الطابؾ وؼزوة حنٌن أمر بالجهاد لؽزو الروم، وذلن فً زمان عسرة من  -وسلم 

ت الثمار، فعظم على الناس الناس وجدب من الببلد وشدة من الحر، حٌن أخرفت النخل وطاب
ؼزوة الروم وأحبوا الظبلل والممام فً المساكن والمال، وشك علٌهم الخروج إلى المتال، فلما 

 .(ٖ)علم هللا تثالل الناس أنزل هذه اآلٌة"
[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله 1ٖلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]التوبة :  
 .(ٗ)ا بشرعه"وعملو
ِ اثَّالَْلتُْم إِلَى اأْلَْرِض{ ]التوبة :   [، 1ٖلوله تعالى:}َما لَكُْم إِذَا لٌَِل لَكُُم اْنِفُروا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

أي:" ما بالكم إذا لٌل لكم: اخرجوا إلى الجهاد فً سبٌل هللا لمتال أعدابكم تكاسلتم ولزمتم 
 .(٘)مساكنكم؟"
ٌمول جل ثناإه : ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله، أّي شًء أمُركم إذا  لال الطبري:" 

لال لكم رسوُل هللا محمٌد: اخرجوا من منازلكم إلى مؽزاكم، تثاللتم إلى لزوم أرضكم ومساكنكم 
والجلوس فٌها.. وهذه اآلٌة حثٌّ من هللا جل ثناإه المإمنٌن به من أصحاب رسوله على ؼزو 

 .(ٙ)ة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تبون"الروم ، وذلن ؼزو
عن مجاهد : "}ما لكم إذا لٌل لكم انفروا فً سبٌل هللا اثاللتم إلى األرض{، أمروا بؽزوة  

تبون بعد الفتح ، وبعد الطابؾ ، وبعد حنٌن. أمروا بالنَّفٌر فً الصٌؾ ، حٌن ُخِرفت النخل،  
 .(2)هم المخرج"وطابت الثمار ، واشتَُهوا الظبلل ، وشّك علٌ

 .(ٔ)عن السدي لوله: "}اثاللتم إلى األرض{، فٌمول: حٌن لعدوا وأبوا الخروج" 

                                                             
 .25ٙٔ/ٙ(:صٕ٘ٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٙٗأسباب النزول: (ٖ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕ٘/ٗٔ(:ص2ٔ5ٙٔأخرجه الطبري) (2)
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 [، ثبلثة وجوه:1ٖوفً لوله تعالى:} اثَّالَْلتُْم إِلَى اأْلَْرِض{ ]التوبة :  
 أحدها : إلى اإللامة بؤرضكم ووطنكم .

 والثانً : إلى األرض حٌن أخرجت الثمر والزرع . 
وله: "}ما لكم إذا لٌل لكم انفروا فً سبٌل هللا اثاللتم إلى األرض{، حٌن عن مجاهد ل

أمروا بؽزوة تبون بعد الفتح، وبعد الطابؾ وبعد حنٌن، أمروا بالنفر فً الصٌؾ حٌن خرفت 
 .(ٕ)النخل، وطابت الثمار واشتهوا الظبلل وشك علٌهم المخرج"

 .(ٖ)ألنها فٌها ، وهذا لول الضحانالثالث : اطمؤننتم إلى الدنٌا ، فسماها أرضاً 
ْنٌَا ِمَن اآْلِخَرةِ{ ]التوبة :   [، أي:" هل آثرتم حظوظكم 1ٖلوله تعالى:}أََرِضٌتُْم بِاْلَحٌَاِة الدُّ

 .(ٗ)الدنٌوٌة على نعٌم اآلخرة؟"
أرضٌتم بحظ الدنٌا والّدعة فٌها، عوًضا من نعٌم اآلخرة ، وما عند هللا  لال الطبري:" 

 .(٘)للمتمٌن فً جنانه"
ٌعنً بمنافع الدنٌا بدالً من ثواب اآلخرة، والفرق بٌن الرضا واإلرادة  لال الماوردي:" 

 .(ٙ)أن الرضا لما مضى ، واإلرادة لما ٌؤتً"
 أحب إلٌكم أم الدنٌا؟ لالوا: بل هللا لال: فما عن شرٌح بن عبٌد لال: "لال أبو ثعلبة: هللا 

بالكم إذا لٌل لكم انفروا فً سبٌل هللا اثاللتم إلى األرض فلم تخرجوا حتى ٌخرجكم الشرط من 
منازلكم؟ وإذا لٌل لكم انصرفوا على بركة هللا مؤذونا لكم ضربتم أكبادها وأسهرتم عٌونها، حتى 

 .(2)تبلؽوا أهلٌكم؟"
ٌَا فًِ اآْلِخَرِة إِالَّ لَِلٌٌل{ ]التوبة : لوله تعالى:  ْن [، أي:" فما 1ٖ}فََما َمتَاعُ اْلَحٌَاةِ الدُّ

تستمتعون به فً الدنٌا للٌل زابل، أما نعٌم اآلخرة الذي أعده هللا للمإمنٌن المجاهدٌن فكثٌر 
 .(1)دابم"

شها ولذَّاتها فً ٌمول : فما الذي ٌستمتع به المتمتعون فً الدنٌا من عٌ لال الطبري:" 
نعٌم اآلخرة والكرامة التً أعدَّها هللا ألولٌابه وأهل طاعته }إال للٌل{ ، ٌسٌر. ٌمول لهم : فاطلبوا 
، أٌها المإمنون ، نعٌم اآلخرة ، وشرؾ الكرامة التً عند هللا ألولٌابه ، بطاعتِه والمسارعة إلى 

ه" اإلجابة إلى أمره فً النفٌر لجهاد عدّوِ
(5). 

ما الدنٌا فً اآلخرة « »لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص»ٌس عن المستورد أخى بنً فهر لال: عن ل 
 .(ٓٔ)«إال كما ٌجعل أحدكم إصبعه فً الٌم، فلٌنظر بم ترجع

 الفوابد:
وجوب الخروج إلى الجهاد إذا دعا اإلمام بالدعوة العامة وهو ما ٌعرؾ بالتعببة العامة  -ٔ

 أو النفٌر العام.
 ٌكون النفٌر فً سبٌل هللا ال فً سبٌل ؼٌر سبٌله تعالى.ٌجب أن  -ٕ
 بٌان حمارة الدنٌا وضآلتها أمام اآلخرة. -ٖ
إبطال شبهة الروافظ الطاعنٌن عن الصحابة، بؤنهم " تثاللوا عن الجهاد، واختاروا  -ٗ

 .(ٔٔ)الركون إلى الحٌاة الدنٌا، رؼم علمهم بؤنها متاع للٌل"
                                                                                                                                                                               

 .25ٙٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .25ٙٔ/ٙ(:صٕٙٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
 .25ٙٔ/ٙ(:ص1ٕٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٕ/ٗالمسند:، والؽمام احمد فً 25ٙٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٕاالنتصار للصحب واآلل من افتراءات السماوي الضال:(ٔٔ)
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، وإنما -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌن مطعن على أصحاب النبً وجوابه: "أنه لٌس فً هاتٌن اآلٌت
أصحابه فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فٌهما حث هللا تعالى الصحابة على الجهاد، وذلن عندما أمر النبً 

صلى هللا  -ؼزوة تبون بؽزو الروم، وكان ذلن فً زمن عسرة وفالة من أصحاب النبً 
فر، فشك ذلن على بعضهم، فنزلت اآلٌات فً ، مع شدة الحر وبعد الس-علٌه وسلم 

 -الترؼٌب فً الجهاد فً سبٌل هللا، والتحذٌر من التثالل عنه فاستجاب أصحاب النبً 
 .(ٔ)ألمر ربهم" -ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 المرآن

ٌَْركُْم َواَل  ْبكُْم َعذَابًا أَِلًٌما َوٌَْستَْبِدْل لَْوًما َغ ٍء لَِدٌٌر }إاِل  تَْنِفُروا ٌُعَذِّ ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش ٌْئًا َوّللا  وهُ َش تَُضرُّ
 [5ٖ({ ]التوبة : 5ٖ)

 التفسٌر:
إن ال تنفروا أٌها المإمنون إلى لتال عدوكم ٌنزِل هللا عموبته بكم، وٌؤت بموم آخرٌن ٌنفرون إذا 

الؽنً عنكم استُْنفروا، وٌطٌعون هللا ورسوله، ولن تضروا هللا شٌبًا بتولٌِّكم عن الجهاد، فهو 
وأنتم الفمراء إلٌه. وما ٌرٌده هللا ٌكون ال محالة. وهللا على كل شًء لدٌر من نصر دٌنه ونبٌه 

 دونكم.
ْبكُْم َعذَابًا أَِلًٌما{ ]التوبة :   [، أي:" إن ال تنفروا أٌها 5ٖلوله تعالى:}إِالَّ تَْنِفُروا ٌُعَذِّ

 .(ٕ)المإمنون إلى لتال عدوكم ٌنزِل هللا عموبته بكم"
َدهم على ترن   لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن به من أصحاب رسوله، متوّعِ

النَّْفر إلى عدّوهم من الروم: إن لم تنفروا، أٌها المإمنون، إلى من استنفركم رسول هللا، ٌعذّبكم 
 .(ٖ)هللا عاجبل فً الدنٌا، بترككم النَّْفر إلٌهم، عذابًا ُموجعًا"

الخراسانً لال: "سمعت ابن عباس، سبل عن لوله: }إال تنفروا ٌعذبكم عن نجدة وروي  
ًٌّا من أحٌاء العرب فتثاللوا عنه، فؤمسن عنهم  عذابًا ألًٌما{، لال: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص استنفر ح

 .(ٗ){"المطر، فكان ذلن عذابَهم، فذلن لوله: }إال تنفروا ٌعذبكم عذابًا ألٌما
لتادة: "}إال تنفروا ٌعذبكم عذابًا ألًٌما{، استنفر هللا المإمنٌن فً لََهبَان الحّرِ فً  وعن 

 .(٘)"ؼزوة تبون لِبَل الشؤم، على ما ٌعلم هللا من الَجْهد
ٌَْركُْم{ ]التوبة :   [، أي:" ، وٌؤت بموم آخرٌن ٌنفرون إذا 5ٖلوله تعالى:}َوٌَْستَْبِدْل لَْوًما َؼ

 .(ٙ)عون هللا ورسوله"استُْنفروا، وٌطٌ
لال الطبري:" لول: ٌستبدل هللا بكم نبٌَّه لوًما ؼٌَركم، ٌنفرون إذا استنفروا، وٌجٌبونه إذا  

 .(2)دعوا، وٌطٌعون هللا ورسوله"
 .(1)وهذا تهدٌد شدٌد ووعٌد مإكد فً ترن النفٌر" لال المرطبً:" 
ٌْبًا{ ]التوبة :   وهُ َش أي:" ولن تضروا هللا شٌبًا بتولٌِّكم عن  [،5ٖلوله تعالى:}َواَل تَُضرُّ

 .(5)الجهاد، فهو الؽنً عنكم وأنتم الفمراء إلٌه"
لال الطبري:" ٌمول: وال تضروا هللا، بترككم النّفٌر ومعصٌتكم إٌاه شٌبًا، ألنه ال حاجة  

 .(ٔ)به إلٌكم، بل أنتم أهل الحاجة إلٌه، وهو الؽنً عنكم وأنتم الفمراء"

                                                             
 .ٖٕٕاالنتصار للصحب واآلل من افتراءات السماوي الضال:(ٔ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٗٔ(:ص2ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘٘/ٗٔ(:ص2ٕٖٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔٗٔ/1تفسٌر المرطبً: (1)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (5)
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ٌْبًا{ ]التوبة : وفً لوله تعالى  وهُ َش  [، وجهان:5ٖ:}َواَل تَُضرُّ
 .(ٕ)أحدهما : وال تضروا هللا بترن النفٌر ، لاله الحسن

 .(ٖ)والثانً : وال تضّروا الرسول ، لما تكفل هللا تعالى به من نصرته ، لاله الزجاج
 نههذا وعٌد شدٌد فً التخلؾ عن الجهاد، وأعلم انه ٌستبدل لنصر دٌ لال الزجاج:" 

ونبٌه لوما ؼٌر مثاللٌن عن النصر إلى أعدابه إذ أعلمهم هللا عز وجل أنهم إن تركوا نصره فلن 
 .(ٗ)"ٌضره ذلن شٌبا كما لم ٌضرره إذ كان بمكة ال ناصرٌن له

ٍء لَِدٌٌر{ ]التوبة :   ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش [، أي:" . وهللا على كل شًء لدٌر 5ٖلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(٘)ونبٌه دونكم"من نصر دٌنه 
لال الطبري:" ٌمول جل ثناإه: وهللا على إهبلككم واستبدال لوم ؼٌركم بكم، وعلى كل  

 .(ٙ)ما ٌشاء من األشٌاء، لدٌر"
 هذه اآلٌة، لوالن:وفً حكم  

لول  [. وهذإٕٔ}َوَما َكاَن اْلُمْإِمنُوَن ِلٌَْنِفُروا َكافَّة{ ]التوبة :  أحدهما: أنها منسوخة بموله تعالى:
 .(2)ابن عباس
 .(ٓٔ)، وزٌد بن أسلم: إنها منسوخة"(5)والحسن (1)وروي عن عكرمةلال ابن ابً حاتم:" 

 . (ٕٔ)، وأبً سلٌمان الدمشمً(ٔٔ)المول الثانً: أن اآلٌتٌن محكمتٌن. وهذا لول الطبري
للنا: لال ابن الجوزي:" ال تنافً بٌن اآلٌتٌن، وإنما حكم كل آٌة لابم فً موضعها. فإن  

إن لوله: }إال تنفروا{ أرٌد به ؼزوة تبون فإنه كان لد فرض على الناس كافة النفٌر مع رسول 
وإن للنا: إن الذٌن استنفروا ، (ٖٔ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولهذا عاتب المخلفٌن وجرت لصة الثبلثة الذٌن خلفوا

ال: استنفر رسول هللا صلى حً من العرب معروؾ كما ذكرنا فً التفسٌر عن ابن عباس، فإنه ل
. فإن (ٗٔ)هللا علٌه وسلم حٌا من أحٌاء العرب فتثاللوا عنه، وأمسن عنهم المطر فكان عذابهم

أولبن وجب علٌهم النفٌر حٌن استنفروا... أبو ٌعلى عن بعض العلماء أنهم لالوا: لٌس هاهنا 
هم، ومتى استؽنوا عن إعانة نسخ، ومتى لم ٌماوم أهل الثؽور العدو ففرض على الناس النفٌر إلٌ

 .(٘ٔ)من ورابهم، عذر الماعدون عنهم"
وال خبَر بالذي لال عكرمة والحسن ، من نسخ حكم هذه اآلٌة التً ذَكرا  لال الطبري:" 

، ٌجب التسلٌم له ، وال حجةَ ناٍؾ لصحة ذلن. ولد رأى ثبوت الحكم بذلن عدٌد من الصحابة 
ن ٌكون لوله : }إال تنفروا ٌعذبكم عذابًا ألًٌما{، الخاص من والتابعٌن سنذكرهم بعُد ، وجابٌز أ

الناس ، وٌكون المراد به من استنفَره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم ٌنفر ، على ما ذكرنا من الرواٌة عن ابن 

                                                                                                                                                                               
 .ٕٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٗٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .1ٗٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .251ٔ/ٙ(:صٖ٘ٓٓٔدانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٗٔ(:ص2ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٗٔ(:ص2ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .251ٔ/ٙتفسٌر ابن أبً حاتم: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٓٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن الٌن الجوزي: (ٕٔ)
 . ( من السورة نفسها1ٔٔكما جاء فً آٌة )(ٖٔ)
رواه أبو داود والبٌهمً فً سننهما وفً إسنادهما نجدة بن نفٌع وهو مجهول كما لال الحافظ فً التمرٌب (ٗٔ)
ذر، وأبً الشٌخ ، وزاد نسبته إلى ابن المن5ٖٕ/ ٖ( وذكر السٌوطً هذا الحدٌث فً الدر المنثور ٖٙ٘)

 .والحاكم، وابن مردوٌه
 .2ٔٗ-2ٓٗ/ٕنواسخ المرآن: (٘ٔ)
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عباس، وإذا كان ذلن كذلن ، كان لوله : }وما كان المإمنون لٌنفروا كافة{ ، نهًٌا من هللا 
ٌن عن إخبلء ببلد اإلسبلم بؽٌر مإمٍن ممٌم فٌها ، وإعبلًما من هللا لهم أن الواجب النَّفُر المإمن

على بعضهم دون بعض ، وذلن على من استُْنِفَر منهم دون من لم ٌُْستَْنفَر. وإذا كان ذلن كذلن ، 
ًٌا فٌما عُنٌَِ   .(ٔ)ْت به"لم ٌكن فً إحدى اآلٌتٌن نسخ لؤلخرى ، وكان حكم كل واحدة منهما ماض

 الفوابد:
 فضٌلة الجهاد. -ٔ
 وجوب نصرة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً دٌنه فً أمته فً سنته. -ٕ
إذ "وصؾ هللا نفسه بؤنه لادر على كل شًء، أراده: ال «: المدٌر»ومن اسمابه تعالى: -ٖ

 .(ٕ)ٌعترضه عجز وال فتور"
التام المدرة ال  «:المدٌر»روي البٌهمً عن عبد العزٌز لال الحلٌمً، لال: "و

 .(ٖ)ٌبلبس لدرته عجز بوجه"
 

 المرآن
ٌِْن إِْذ هَُما فًِ اْلغَاِر إِذْ  ًَ اثْنَ ُ إِذْ أَْخَرَجهُ ال ِذٌَن َكفَُروا ثَانِ ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه  }إاِل  تَْنُصُروهُ فَمَْد نََصَرهُ ّللا 

 ُ َ َمعَنَا فَؤَْنَزَل ّللا  ٌِْه َوأٌَ َدهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها َوَجَعَل َكِلَمةَ ال ِذٌَن َكفَُروا اَل تَْحَزْن إِن  ّللا  َسِكٌنَتَهُ َعلَ
ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم ) ًَ اْلعُْلٌَا َوّللا  ِ ِه  [ٓٗ({ ]التوبة : ٓٗالسُّْفلَى َوَكِلَمةُ ّللا 

 التفسٌر:
أٌها المإمنون إذا استَْنَفركم، وإن ال تنصروه; ٌا معشر أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن ال تنفروا معه 

فمد أٌده هللا ونصره ٌوم أخرجه الكفار من لرٌش من بلده )مكة( ، وهو ثانً اثنٌن )هو وأبو بكر 
، فمكثا فٌه ثبلث لٌال، إذ « مكة»الصدٌك رضً هللا عنه( وألجإوهما إلى نمب فً جبل ثور بـ 

خوؾ علٌه: ال تحزن إن هللا معنا بنصره وتؤٌٌده، فؤنزل ٌمول لصاحبه )أبً بكر( لما رأى منه ال
هللا الطمؤنٌنة فً للب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأعانه بجنود لم ٌرها أحد من البشر وهم المبلبكة، فؤنجاه 
هللا من عدوه وأذل هللا أعداءه، وجعل كلمة الذٌن كفروا السفلى. وكلمةُ هللا هً العلٌا، وذلن 

 ؤن اإلسبلم. وهللا عزٌز فً ملكه، حكٌم فً تدبٌر شإون عباده. بإعبلء ش
ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]التوبة :   [، أي:" ٌا ٓٗلوله تعالى:}إِالَّ تَْنُصُروهُ فَمَْد َنَصَرهُ َّللاَّ

ركم، وإن ال تنصروه; معشر أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن ال تنفروا معه أٌها المإمنون إذا استَْنفَ 
 .(ٗ)فمد أٌده هللا ونصره ٌوم أخرجه الكفار من لرٌش من بلده )مكة("

عن مجاهد : "}إال تنصروه{، ذكر ما كان فً أول شؤنه حٌن بعثَه. ٌمول هللا : فؤنا فاعٌل  
 .(٘)ذلن به وناصره ، كما نصرته إذ ذان وهو ثانً اثنٌن"

نصره هللا{، اآلٌة ، لال : فكان صاحبَه أبو بكر ، عن لتادة لوله : "}إال تنصروه فمد  
 .(ٙ)«"ثَْور » وأما }الؽار{ ، فجبل بمكة ٌمال له : 

ٌِْن إِْذ هَُما فًِ اْلَؽاِر{ ]التوبة :   ًَ اثْنَ [، أي:" وهو ثانً اثنٌن )هو وأبو ٓٗلوله تعالى:}ثَانِ
 .(2)النمب فً جبل ثور"بكر الصدٌك رضً هللا عنه(، حٌن كان هو والصدٌك مختببٌن فً 

و}ثانً اثنٌن{، منصوب على الحال، المعنى: فمد نصره هللا أحد اثنٌن،  لال الزجاج:" 
 .(1)"-رضً هللا عنه  -أي: نصره منفردا إال من أبً بكر 

                                                             
 .ٕٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٕاالسما والصفات: (ٖ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕ٘/ٗٔ(:ص2ٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٕ٘-1ٕ٘/ٗٔ(:ص2ٕ2ٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .51ٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:5ٖٔانظر: التفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٗٗ/ٕمعانً المرآن: (1)
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عن أنس ، "أن أبا بكر رضً هللا عنه حدَّثهم لال : "بٌنا أنا مع رسول هللا صلى هللا  
وألداُم المشركٌن فوق رإوسنا ، فملت : ٌا رسول هللا ، لو أن أحدهم رفع علٌه وسلم فً الؽار 

 .(ٔ)لََدَمه أبصرنا! فمال : ٌا أبا بكر ، ما ظنن باثنٌن هللا ثالثهما ؟"
عن عروة لال : "لما خرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر رضً هللا عنه ، وكان ألبً بكر َمنٌِحةٌ  

، فؤرسل أبو بكر عامر بن فهٌرة فً الؽنم إلى ثور. وكان عامر بن  من َؼنَم تروح على أهله
فهٌرةَ ٌروح بتلن الؽنم على النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالؽار فً ثور ، وهو " الؽار " الذي سماه هللا فً 

 .(ٕ)المرآن"
 .(ٖ)عن مجاهد لال : "مكث أبو بكر مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الؽار ثبلثًا" 
ى ثوًرا ، مكث فٌه رسول عن   الزهري : "}إذ هما فً الؽار{، لال : فً الجبل الذي ٌسمَّ

 .(ٗ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر ثبلث لٌاٍل"
َ َمعََنا{ ]التوبة :   [، أي:" حٌن ٌمول ٓٗلوله تعالى:}إِْذ ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه اَل تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ

 .(٘)طمٌناً وتطٌٌباً: ال تخؾ فاهلل معنا بالمعونة والنصر"لصاحبه وهو أبو بكر الصدٌك ت
عمرو بن الحارث ، عن أبٌه : "أن أبا بكر الصدٌك رحمة هللا تعالى علٌه حٌن خطب  

لال : أٌُّكم ٌمرأ " سورة التوبة " ؟  لال رجل : أنا. لال : الرأ. فلما بلػ : }إذ ٌمول لصاحبه ال 
 .(ٙ)وهللا صاحبُه"تحزن{، بكى أبو بكر ولال : أنا 

ٌِْه{ ]التوبة :   ُ َسِكٌنَتَهُ َعلَ [، أي:" فؤنزل هللا الطمؤنٌنة فً للب ٓٗلوله تعالى:}فَؤَْنَزَل َّللاَّ
 .(2)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
ٌمول تعالى ذكره : فؤنزل هللا طمؤنٌنته وسكونه على رسوله  ولد لٌل :  لال الطبري:" 

 .(1)على أبً بكر"
ٌِْه{ ]التوبة : وفً   ُ َسِكٌَنتَهُ َعلَ  [، لوالن:ٓٗلوله تعالى:}فَؤَْنَزَل َّللاَّ

 .(5)، لاله الزجاج -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : على النبً 
 .(ٓٔ)والثانً : على أبً بكر ألن هللا لد أعلم نبٌه بالنصر

تكون  التً فً }علٌه{ ألبً بكر، وجابز أن« الهاء»ٌجوز أن تكون  لال الزجاج:" 
ألن هللا جل ثناإه ألمى فً للبه ما سكن به وعلم أنهم ؼٌر واصلٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ترجع على النبً 

 .(ٔٔ)إلٌه"
لم تزل  -ملسو هيلع هللا ىلص -وروي عن ابن عباس :"}سكٌنته علٌه{، لال: على أبً بكر، أن النبً 

 .(ٕٔ)السكٌنة معه "
}فؤنزل هللا سكٌنته علٌه{، لال: نزلت على أبً وعن حبٌب ابن أبً ثابت فً لوله: "

 .(ٖٔ)فكانت سكٌنته علٌه لبل ذلن" -ملسو هيلع هللا ىلص -بكر، فؤما النبً
عن لتادة فً لوله: "}فؤنزل هللا سكٌنته علٌه{، أي: على رسوله وعلى وروي 

 .(ٔ)المإمنٌن"

                                                             
 .5ٕ٘/ٗٔ(:ص2ٕ5ٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕ٘/ٗٔ(:ص2ٕ1ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٓٙ/ٗٔ(:ص2ٖٓٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٓٙ/ٗٔ(:ص2ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .51ٗ/ٔصفوة التفسٌر: (٘)
 .ٕٓٙ/ٗٔ(:ص2ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٔٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٗٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .ٖٗٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٗٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 . 1ٓٔٔ/ٙ(:ص2ٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٕٔ)
 . 1ٓٔٔ/ٙ(:صٙٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖٔ)
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 ألوال: «،السكٌنة»وفً 
 .(ٖ)، وابن عباس(ٕ)ابن أنس: أنها الرحمة ، وهو لول الربٌع أحدها : 

 .(٘)، وهو مروي عن ابن عباس اٌضا(ٗ)والثانً : أنها الطمؤنٌنة ، لاله الضحان
 .(ٙ)أنها الولار ، وهو لول لتادةوالثالث : 

 .(1)وعطاء ،(2)والرابع : أنها شًء ٌسكن هللا به للوبهم ، لاله الحسن
ًّ رٌح هَفافة لها وجه كوجه اإِلنسان ، وهذا والخامس:   .(5)-علٌه السبلم-لول عل
 هو تفسٌر )السكٌنة( بطمؤنٌنة الملب وسكٌنته. -وهللا أعلم-والراجح 

وأعانه بجنود لم ٌرها أحد من  [، أي:"ٓٗ}َوأٌَََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها{ ]التوبة : لوله تعالى:
 .(ٓٔ)"البشر وهم المبلبكة

 .(ٔٔ)ٌمول: ولّواه بجنوٍد من عنده من المبلبكة ، لم تروها أنتم" لال الطبري:" 
 (ٕٔ)أٌده بمبلبكة ٌصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن أن ٌروه" لال الزجاج:" 
 .(ٖٔ)عن ابن عباس فً لوله: "}فؤٌدنا{، ٌمول: لوٌنا" 
وروي عن الربٌع بن أنس:  .(ٗٔ)عن إسماعٌل بن أبً خالد:"}وأٌده{، لال: أعانه جبرٌل" 
 .(٘ٔ)نحو ذلن
 [، وجهان:َٓٗوأٌَََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها{ ]التوبة :  وفً لوله تعالى:} 

 .(ٙٔ)أحدهما : بالمبلبكة. لاله السدي
 .(2ٔ)والثانً : بالثمة بوعده والٌمٌن بنصره

 :(1ٔ)وفً تؤٌٌده وجهان
 أحدهما : إخفاء أثره فً الؽار حٌن طلب .
 والثانً : المنع من التعرض له حٌن هاجر .

ًَ اْلعُْلٌَا{ ]التوبة :   ِ ِه ْفلَى َوَكِلَمةُ َّللاَّ [، أي:" ٓٗلوله تعالى:}َوَجَعَل َكِلَمةَ الَِّذٌَن َكفَُروا السُّ
 .(5ٔ)وجعل كلمة الذٌن كفروا السفلى. وكلمةُ هللا هً العلٌا، وذلن بإعبلء شؤن اإلسبلم"

عل كلمة الذٌن كفروا{، وهً كلمة الشرن }السُّْفلى{، ألنها لُِهَرت }وج لال الطبري:" 
وأِذلَّت ، وأبطلها هللا تعالى ، ومحك أهلها ، وكل ممهور ومؽلوب فهو أسفل من الؽالب ، 

                                                                                                                                                                               
 . 1ٓٔٔ/ٙ(:ص1ٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔ)
 .5ٕٖ/٘(:ص1ٖٙ٘. وأخرجه الطبري فً تفسٌره)2ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٕ)
 .5ٙٗ/ٕ(:ص1ٕٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٗٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٓٔٔ-1ٓٓٔ/ٙ(:ص٘ٗٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٕٖ/٘(:ص:1ٗٙ٘الطبري). وأخرجه 2ٓٗ/ٕ(:ص1ٕٕٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .5ٙٗ/ٕ(:ص1ٕٓٗ( أخرج ابن أبً حاتم)2)
 .5ٕٖ/٘(:1ٕٙ٘. وأخرجه الطبري فً تفسٌره)5ٙٗ/ٕ(:ص1ٕٓٗ( أخرج ابن ابً حاتم )1)
 .1ٓٓٔ/ٙ(:صٗٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٔٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٗٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .1ٓٔٔ/ٙ(:ص5ٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٓٔٔ/ٙ(:صٓ٘ٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 . حكاه دون ذر اإلسناد.1ٓٔٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘ٔ)
 .1ٓٔٔ/ٙ(:صٔ٘ٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .51ٗ/ٔصفوة التفسٌر: (5ٔ)
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والؽالب هو األعلى }وكلمة هللا هً العلٌا{، ٌمول : ودٌن هللا وتوحٌده ولوُل ال إله إال هللا ، وهً 
 .(ٔ){، على الشرن وأهله ، الؽالبةُ "كلمتُه }العلٌا

لال الصابونً:"أي:جعل كلمة الشرن سافلة دنٌبة حمٌرة، أذل بها الشرن والمشركٌن، 
 .(ٕ)هً الؽالبة الظاهرة، أعزَّ هللا بها المسلمٌن"« ال إِله إِال هللا»وكلمة التوحٌد 
ْفلَى{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوَجَعَل َكِلَمةَ الَِّذٌَن َكَفُروا وفً   :(ٖ)لوالن [،ٓٗالسُّ

 أحدهما : بانمطاع الحجة .
 والثانً : جعل كلمة الذٌن كفروا السفلى بذُّل الخوؾ ، وكلمة هللا هً العلٌا بعز الظفر .

ٌَا{، بظهور الحجة  ًَ العُْل لال الماوردي:" }َوَكِلَمةُ هللاِ ه
(ٗ). 
السفلى{، وهً : الشرن باهلل }وكلمة عن ابن عباس لوله : "}وجعل كلمة الذٌن كفروا 

 .(٘)هللا هً العلٌا{، وهً : ال إله إال هللا"
ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]التوبة :   [، أي:" وهللا عزٌز فً ملكه، حكٌم فً تدبٌر ٓٗلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٙ)شإون عباده"
مهره لاهر ، وال ٌعنً : }وهللا عزٌز{، فً انتمامه من أهل الكفر به ، ال ٌ لال الطبري:" 

ٌؽلبه ؼالب ، وال ٌنصر من عالبه ناصر }حكٌم{، فً تدبٌره خلمَه ، وتصرٌفه إٌاهم فً 
 . (2)مشٌبته"
 الفوابد:
، إذ أن هللا تعالى -رضً هللا عنه-فً هذه اآلٌة منمبة عظٌمة لئلمام أبً بكر الصدٌك  -ٔ

األمة إال على أبً بكر بموله تعالى: على كل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عتب فً لصة الؽار والخروج معه 
ٌِْن إِْذ هَُما فًِ اْلؽَاِر{. ًَ اثْنَ ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذٌَن َكَفُروا ثَاِن  }إِالَّ تَْنُصُروهُ فَمَْد نََصَرهُ َّللاَّ

 أن اإلسبلم ٌعلو وال ٌعلى علٌه. -ٕ

 «:الحكٌم«»العزٌز»ومن الفوابد: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما  -ٖ
 .(1)هو المنٌع الذي ال ٌؽلب"«:لعزٌزا»فـ -
هو المحكم لخلك األشٌاء، ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى «:"الحكٌم»و -

 .(5)إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها
 
 المرآن

 ِ ٌٌْر لَكُْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن }اْنِفُروا ِخفَافًا َوثِمَااًل َوَجاِهُدوا بِؤَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم فًِ َسبٌِِل ّللا  ذَِلكُْم َخ
 [ٔٗ({ ]التوبة : ٔٗ)

 التفسٌر:
للجهاد فً سبٌل هللا شبابًا وشٌوًخا فً العسر والٌسر، على أي حال  -أٌها المإمنون-اخرجوا 

كنتم، وأنفموا أموالكم فً سبٌل هللا، ولاتلوا بؤٌدٌكم إلعبلء كلمة هللا، ذلن الخروج والبذل خٌر 
لكم فً حالكم ومآلكم من التثالل واإلمسان والتخلؾ، إن كنتم من أهل العلم بفضل الجهاد 

 والثواب عند هللا فافعلوا ما أُمرتم به، واستجٌبوا هلل ورسوله.
 سبب النزول:

                                                             
 .ٕٔٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .55ٗ/ٔصفوة التفسٌر: (ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٔٙ/ٗٔ(:ص2ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .51ٗ/ٔصفوة التفسٌر: (ٙ)
 .ٕٕٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (1)
 .2ٖ-2ٕ/ٔالدعاء:انظر:شؤن (5)
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عن مجاهد لوله: "}ٌا أٌها الذٌن آمنوا ما لكم إذا لٌل لكم انفروا فً سبٌل هللا اثاللتم إلى 
اآلٌة، لال: هذا حٌن أمروا بؽزوة تبون بعد الفتح وحنٌن وبعد الطابؾ. أمرهم بالنَّفٌر األرض{، 

فً الصٌؾ، حٌن اختُِرفت النخل، وطابت الثمار، واشتهوا الظبلل، وشكَّ علٌهم المخرج. لال: 
ٌْعة، والشؽل، والمنتشُر به أمره فً ذلن كله. فؤنزل هللا:  }انفروا فمالوا: الثمٌل، ذو الحاجة، والضَّ

 .(ٔ)["ٔٗخفافا وثماال{، ]سورة التوبة: 
ًّ أنه ذُكر له أن ناًسا كانوا عسى أن ٌكون وروي  المعتمر، عن أبٌه لال:" زعم حضرم

 .(ٕ)أحدهم علٌبل أو كبًٌرا، فٌمول: إن أجتنْبه إباًء، فإنً آثم! فؤنزل هللا: }انفروا خفافًا وثماال{"
د إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكان عظٌما سمٌنا، فشكا إلٌه ولال السدي: "جاء الممداد بن األسو 

 .(ٖ)وسؤله أن ٌؤذن له، فنزلت فٌه: }انفروا خفافا وثماال{"
للجهاد  -أٌها المإمنون-[، أي:" اخرجوا ٔٗلوله تعالى:}اْنِفُروا ِخَفافًا َوثِمَااًل{ ]التوبة :  

 .(ٗ)ر، على أي حال كنتم"فً سبٌل هللا شبابًا وشٌوًخا فً العسر والٌس
أمر هللا تعالى بالنفٌر العام مع الرسول ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، عام  لال ابن كثٌر:" 

ؼزوة تبون ، لمتال أعداء هللا من الروم الكفرة من أهل الكتاب ، وَحتَّم على المإمنٌن فً 
فمال : } اْنِفُروا ِخَفافًا َوِثمَاال  الخروج معه على كل حال فً الَمْنَشط والَمْكَره والعسر والٌسر ،

"}(٘). 
 .(ٙ)}انفروا خفافًا وثماال{"«: براءة»عن مسلم بن صبٌح لال : "أول ما نزل من  
:}لمد نصركم هللا فً مواطن « براءة»عن مجاهد لال : "إن أول ما نزل من وروي  

نهم لؽزوة تَبُون" فهم نصره ، وٌوّطِ كثٌرة{، لال : ٌعّرِ
(2). 

 [، على وجوه:ٔٗواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}اْنِفُروا ِخفَافًا َوثَِمااًل{ ]التوبة :  
ً ، لاله أبو طلحة ً وشٌوخا ، (ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، وأبو صالح(5)، والحسن(1)أحدها : ٌعنً شبابا

 .(٘ٔ)، ومماتل بن حٌان(ٗٔ)وبشر بن عطٌة، (ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)ومجاهد
فؤتى على هذه اآلٌة :}انفروا خفافا « براءة»لرأ سورة  عن أنس بن مالن: "أن أبا طلحة 

وثماال وجاهدوا بؤموالكم وأنفسكم فً سبٌل هللا{، لال: أرى ربنا ٌستنفرنا شٌوخا وشبانا، 
حتى مات، وؼزوت مع أبو بكر  -ملسو هيلع هللا ىلص -جهزونً بنً، لال بنوه: ٌرحمن هللا، لد ؼزوت مع النبً

تى مات، فنحن نؽزو عنن، فؤبى فركب البحر فمات، فلم ٌجدوا حتى مات وؼزوت مع عمر ح
 .(ٙٔ)له جزٌرة ٌدفنوه فٌها إال بعد تسعة أٌام فلم ٌتؽٌر فدفنوه فٌها"

عن المؽٌرة بن النعمان لال: "كان رجل من النَّخع، وكان شًٌخا بادنًا، فؤراد الؽزَو،  
فًا وثماال{، فؤذن له سعد، فمتل الشٌخ، فمنعه سعد بن أبً ولاص فمال: إن هللا ٌمول: }انفروا خفا

                                                             
 .ٖٕ٘/ٗٔ(:ص2ٕٓٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕٙ-ٕٙٙ/ٗٔ(:ص2ٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .( البن حاتم وأبً الشٌخٕٙٗ/ ٖ، وعزاه فً الدر )2ٕٗمرسل، حكاه الواحدي عنه فً أسباب النزول:(ٖ)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙ٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕٙ/ٗٔ(:ص2٘2ٙٔاخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٕٓ/ٗٔ(:ص2٘5ٙٔاخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٙ/ٗٔ(:ص2ٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٕٙ/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٖٙ/ٗٔ(:ص2ٖ1ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٖٙ/ٗٔ(:ص2ٖ5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٗٙ/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٖٙ/ٗٔ(:ص2ٗٓٙٔلطبري)انظر: تفسٌر ا (ٖٔ)
 .ٖٖٙ/ٗٔ(:ص2ٗٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٗٙ/ٗٔ(:ص2ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٕٓٔ/ٙ(:ص٘٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)



ٔٙ5 
 

فسؤل عنه بعُد عَُمُر، فمال: ما فعل الشٌخ الذي كؤّنه من بنً هاشم؟ فمالوا: لتل ٌا أمٌر 
 .(ٔ)المإمنٌن!"
ًٌا على حمص   ًّ لال: نفرنا مع َصْفوان بن عمرو، وكان وال عن حبان بن زٌد الشرعب

ا، لد سمط حاجباه على عٌنٌه، من أهل لِبََل األْفسوس، إلى الَجَراجمة،  فلمٌت  شًٌخا كبًٌرا ِهمًّ
، لمد أعذر هللا إلٌن! لال: فرفع  دمشك، على راحلته، فٌمن أؼار. فؤلبلت علٌه فملت: ٌا عّمِ
حاجبٌه، فمال: ٌا ابن أخً استنفرنا هللا خفافًا وثماال من ٌحبَّه هللا ٌبتَلٌه، ثم ٌعٌده فٌْبتلٌه، إنما 

 .(ٕ)"اده من شكر وصبر وذكر ولم ٌعبد إال هللاٌبتلً هللا من عب
 .(ٖ)والثانً : أؼنٌاء وفمراء، لاله أبو صالح

 .(ٗ)} انفروا خفافا وثماال{، فً العسر والٌسر"وروي عن الحسن:" 
 .(٘)والثالث : مشاؼٌل وؼٌر مشاؼٌل ، لاله الحكم
 .(2)، ولتادة(ٙ)والرابع : نشاطاً وؼٌر نشاط ، لاله ابن عباس

 .(1)والخامس : ركباناً ومشاة ، لاله أبو عمرو األوزاعً
 .(5)والسادس : ذا صنعة وؼٌر ذي صنعة ، لاله ابن زٌد
 .(ٓٔ)والسابع : ذا عٌال وؼٌر ذي عٌال ، لاله زٌد بن أسلم
 .(ٔٔ)والثامن : أصحاء وؼٌر أصحاء ومرضى ، لاله جوٌبر

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على تابوٍت من  عن راشد بن سعد، "عمن رأى الممداد بن األسود فارسَ  
ٌارفة بحمص، ولد فََضل عنها من ِعَظِمه، فملت له: لمد أعذر هللا إلٌن! فمال: أبْت  توابٌت الصَّ

 .(ٖٔ)، }انفروا خفافًا وثماال{"(ٕٔ)«سورة البعوث»علٌنا 
 .(ٗٔ)والتاسع : على خفة البعٌر وثمله ، حكاه الماوردي عن علً بن عٌسى

 .(٘ٔ)والعاشر : خفافاً إلى الطاعة وثماالً عن المخالفة

 .(ٙٔ)والحادي عشر : خفافاً إلى المبارزة ، وثماالً فً المصابرة. أفاده الماوردي
وأولى األلوال فً ذلن عندنا بالصواب أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره أمر  لال الطبري:" 

وثماال. ولد ٌدخل فً "الخفاؾ" كل من كان سهبل  المإمنٌن بالنَّفر لجهاد أعدابه فً سبٌله، خفافًا
علٌه النفر لموة بدنه على ذلن، وصحة جسمه وشبابه، ومن كان ذا ٌُْسٍر بماٍل وفراغ من 
االشتؽال،  ولادًرا على الظهر والركاب، وٌدخل فً "الثمال"، كل من كان بخبلؾ ذلن، من 

مشتؽل بضٌعة ومعاش، ومن كان ال ضعٌؾ الجسم وعلٌله وسمٌمه، ومن ُمعِسٍر من المال، و
ٌَال. فإذ كان لد ٌدخل فً "الخفاؾ" و"الثمال" من  ن والِع ظهَر له وال ركاب، والشٌخ وذو الّسِ

                                                             
 .ٖٕ٘/ٗٔ(:ص2ٖ2ٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٗٔ(:ص2ٗ٘ٙٔاخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٙٙ/ٗٔ(:ص2ٗ1ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٓٔ/ٙ(:صٓٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٗٔ(:ص2ٗ2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٙٙ/ٗٔ(:ص2ٗ5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٙٙ/ٗٔ(:ص2٘ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٙٙ/ٗٔ(:ص2٘ٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٙٙ/ٗٔ(:ص2ٕ٘ٙٔانظر: تفسٌرالطبري) (5)
 .ٖٙٙ/ٗٔ(:ص2ٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 "أبَْت علٌنا سورة البُُحوث ."1ٕٙ/ٗٔ(:ص2٘ٙٙٔوفً رواٌة) (ٕٔ)
 .2ٕٙ/ٗٔ(:ص2٘٘ٙٔاخرجه الطبري) (ٖٔ)
. ونسبه إلى الطبري أٌضا، ولم أجده فً تفسٌره، وسوؾ ٌؤتً رأٌه فً ٖ٘ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)

 الترجٌح.
 .ٖ٘ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٖٙٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
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وصفنا من أهل الصفات التً ذكرنا، ولم ٌكن هللا جل ثناإه خصَّ من ذلن صنفًا دون صنؾ فً 
ب على خصوصه دلٌبل وجب أن ٌمال: إن هللا جل الكتاب، وال على لسان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وال نَصَ 

ثناإه أمر المإمنٌن من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد فً سبٌله خفافًا وثماال مع رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، على 
 .(ٔ)كل حال من أحوال الخفّة والثمل"

  ِ [، أي:" وأنفموا ٔٗ{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوَجاِهُدوا بِؤَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٕ)أموالكم فً سبٌل هللا، ولاتلوا بؤٌدٌكم إلعبلء كلمة"

ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن به وبرسوله من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  لال الطبري:" 
الذي شرعه }جاهدوا{، أٌها المإمنون ، الكفاَر }بؤموالكم{، فؤنفموها فً مجاهدتهم على دٌن هللا 

لكم ، حتى ٌنمادوا لكم فٌدخلوا فٌه طوًعا أو كرًها ، أو ٌعطوكم الجزٌة عن ٌٍد َصؽَاًرا ، إن كانوا 
أهل كتاٍب ، أو تمتلوهم }وأنفسكم{ ، ٌمول : وبؤنفسكم ، فماتلوهم بؤٌدٌكم ، ٌخزهم هللا وٌنصركم 

 .(ٖ)علٌهم"
وبذل المهج فً مرضاته ومرضاة  ثم رؼب تعالى فً النفمة فً سبٌله ، لال ابن كثٌر:" 

ٌٌْر لَكُْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَمُ  ِ ذَِلكُْم َخ  .(ٗ)وَن { "رسوله ، فمال : } َوَجاِهُدوا بِؤَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
ٌٌْر لَكُْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]التوبة :   الخروج والبذل [، أي:" ذلن ٔٗلوله تعالى:}ذَِلكُْم َخ

خٌر لكم فً حالكم ومآلكم من التثالل واإلمسان والتخلؾ، إن كنتم من أهل العلم بفضل الجهاد 
 .(٘)والثواب عند هللا فافعلوا ما أُمرتم به، واستجٌبوا هلل ورسوله"

ٌمول : هذا الذي آمركم به من النفر فً سبٌل هللا تعالى خفافًا وثماال  لال الطبري:" 
ابه بؤموالكم وأنفسكم ، خٌٌر لكم من التثالل إلى األرض إذا استنفرتم ، والخلوِد إلٌها ، وجهاِد أعد

والرضا بالملٌل من متاع الحٌاة الدنٌا ِعوًضا من اآلخرة إن كنتم من أهل العلم بحمٌمة ما بٌُِّن لكم 
 .(ٙ)من فضل الجهاد فً سبٌل هللا على المعود عنه"

لكم فً الدنٌا واآلخرة ، وألنكم تؽرمون فً النفمة للٌبل  أي : هذا خٌر لال ابن كثٌر:" 
فٌؽنٌكم هللا أموال عدوكم فً الدنٌا ، مع ما ٌدخر لكم من الكرامة فً اآلخرة ، كما لال النبً 
 ملسو هيلع هللا ىلص : "وتَكفَّل هللا للمجاهد فً سبٌله إن توفاه أن ٌدخله الجنة ، أو ٌرده إلى منزله ناببل ما نال من

ٌْبًا ، (2)أجر أو ؼنٌمة"  ٌْكُُم اْلِمتَاُل َوهَُو كُْرهٌ لَكُْم َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َش ولهذا لال تعالى : } كُتَِب َعلَ
ُ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُموَن  ٌْبًا َوُهَو َشرٌّ لَكُْم َوَّللاَّ ٌٌْر لَكُْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َش ٌْبًا َوهَُو َخ { ]البمرة : َش

ٕٔٙ.] 
ومن هذا المبٌل ما رواه اإلمام أحمد :  ...عن أنس ; عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لرجل : "أسلم". لال 

 .(5)"(1)«: أجدنً كارها. لال : "أسلم وإن كنت كارها
وروي عن عكرمة والحسن البصري لاال:" لال: }إال تنفروا ٌعذبكم عذابًا ألًٌما{، ولال:  

ٌَْرَؼبُوا ِبؤَْنفُِسِهْم  اْلَمِدٌنَِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن األْعَراِب أَْن ٌَتََخلَّفُوا}َما َكاَن ألْهِل  ِ َوال  َعْن َرسُوِل َّللاَّ
ُ أَْحَسَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{، فنسختها اآلٌة التً تلتها: }َوَما َكاَن  َعْن نَْفِسِه{ ، إلى لوله: }ِلٌَْجِزٌَُهُم َّللاَّ

 .(ٓٔ)"[ٕٕٔ - ِٕٓٔلٌَْنِفُروا َكافَّةً{ ، إلى لوله: }لَعَلَُّهْم ٌَْحذَُروَن{ ]سورة التوبة:  اْلُمْإِمنُونَ 

                                                             
 .5ٖٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا 12ٌٙٔحه برلم )( ومسلم فً صح2ٖٗٙرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(2)

 .هللا عنه.
 .(5ٓٔ/ٖالمسند )(1)
 .1٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٗٔ(:ص2ٕٗٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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وال خبَر بالذي لال عكرمة والحسن، من نسخ حكم هذه اآلٌة التً ذَكرا،  لال الطبري:" 
ٌجب التسلٌم له، وال حجةَ ناٍؾ لصحة ذلن. ولد رأى ثبوت الحكم بذلن عدٌد من الصحابة 

تابعٌن سنذكرهم بعُد، وجابٌز أن ٌكون لوله: }إال تنفروا ٌعذبكم عذابًا ألًٌما{، الخاص من وال
الناس، وٌكون المراد به من استنفَره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم ٌنفر، على ما ذكرنا من الرواٌة عن ابن 

 عباس.
ًٌا من هللا المإمنٌن عن وإذا كان ذلن كذلن، كان لوله: }وما كان المإمنون لٌنفروا كافة {، نه

إخبلء ببلد اإلسبلم بؽٌر مإمٍن ممٌم فٌها، وإعبلًما من هللا لهم أن الواجب النَّفُر على بعضهم 
دون بعض، وذلن على من استُْنِفَر منهم دون من لم ٌُْستَْنفَر. وإذا كان ذلن كذلن، لم ٌكن فً 

ٌَْت به"إحدى اآلٌتٌن نسخ لؤلخرى، وكان حكم كل واحدة منهم ا ماضًٌا فٌما عُنِ
(ٔ). 

 الفوابد:
 من العبادات المالٌة الجهاد بالمال فً سبٌل هللا عز وجل. -ٔ
أن دابرة العبادة تتسع بمدر امتداد النٌة لتشمل حٌاة اإلنسان كلها، ما دام العمل موافما  -ٕ

 لشرع هللا سبحانه وتعالى، وما دامت نٌة العامل: ابتؽاء وجه هللا عز وجل. فؤعمال
اإلنسان كلها عبادة إذا جمعت شرطً لبول العمل، وهذه األعمال التً حملت اسم 

 :(ٕ) "العبادة" ٌمكن تصنٌفها ضمن أنواع متعددة
أوال: عبادات اعتمادٌة: وهً اعتماد ما أخبر هللا عز وجل به عن نفسه، وأخبر رسوله  -

كته، وكتبه، ورسله، ولمابه، وما اشبه ملسو هيلع هللا ىلص عن ربه; من أسمابه، وصفاته، وأفعاله، ومبلب
 ذلن.

ٌَْس اْلِبرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم لِبََل اْلَمْشِرِق  ودلٌل هذا النوع، لول هللا عز وجل: }َل
ٌٌِّنَ  ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َواْلَمبلبَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِ { ]البمرة: َواْلَمْؽِرِب َولَِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِاّللَّ

ٔ22. ] 
ثانٌا: عبادات للبٌة: وهً أعمال الملوب; كمحبة هللا، والتوكل علٌه، واإلنابة إلٌه،  -

والخوؾ منه، ورجابه، وإخبلص الوجه له، والصبر على أوامره ونواهٌه وألداره، 
والرضا به وله وعنه، والمواالة فٌه، والمعاداة فٌه، واإلخبات إلٌه، والطمؤنٌنة به، ونحو 

 ذلن من أعمال الملوب التً ال ٌجوز أن ٌمصد بها إال هللا عز وجل.
ِ فَتََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{  ومن أدلة هذا النوع: لول هللا عز وجل: }َوَعلَى َّللاَّ

[ ، ٗ٘[ ، ولوله سبحانه وتعالى: }َوأَِنٌبُوا إِلَى َرّبِكُْم َوأَْسِلُموا لَه{ ]الزمر: ٖٕ]المابدة: 
َ لَعَلَّكُْم و ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصاِبُروا َوَرابِطُوا َواتَّمُوا َّللاَّ لوله عز وجل: }

 [ .ٕٓٓتُْفِلُحوَن{ ]آل عمران: 
ثالثا: عبادات لولٌة: ومن أجلها: النطك بكلمة اإلخبلص "ال إله إال هللا"، والدعاء إلى هللا  -

 وجل، وتبلٌػ دٌنه، ولراءة المرآن، ونحو ذلن. والذب عنه، والمٌام بذكره عز
ومن أدلة هذا النوع: لول هللا عز وجل: }اْدعُ إِلَى َسبٌِِل َربَِّن بِاْلِحْكَمِة 

ًَ أَْحَسُن{ ]النحل:  [ ، ولوله سبحانه وتعالى: َٕ٘ٔواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتً ِه
ِجٌِم{ ]النحل: }فَإِذَا لََرأَْت اْلمُْرآَن  ٌَْطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ [ ، ولوله عز وجل: 51فَاْستَِعْذ بِاّللَّ

 [ .ٓٙ}َولَاَل َربُّكُُم اْدعُونًِ أَْستَِجْب لَكُم{ ]ؼافر: 
رابعا: عبادات بدنٌة: وتشمل اعمال الجوارح; من صبلة، وجهاد، وحج، ونمل األلدام  -

 إلحسان إلى الخلك، ونحو ذلن.إلى الجمعة والجماعات، ومساعدة العاجز، وا
ومن أدلة هذا النوع: لول هللا تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجُدوا 

ٌَْر لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن{ ]الحج:  [ ، ولوله هلالج لج: }ثُمَّ ْلٌَْمُضوا تَفَثَُهْم 22َواْعبُُدوا َربَّكُْم َواْفعَلُوا اْلَخ
ٌِْت اْلعَتٌِِك{ بالحج:  َوْلٌُوفُوا فُوا بِاْلبَ [ ، ولوله سبحانه وتعالى: }ٌَا أٌََُّها 5ٕنُذُوَرهُْم َوْلٌَطَّوَّ

                                                             
 .ٕٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .وما بعدها 2ٔٔانظر تجرٌد التوحٌد المفٌد للممرٌزي: ص(ٕ)
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ٌَْع ذَِلكُمْ  ِ َوذَُروا اْلبَ بلةِ ِمْن ٌَْوِم اْلُجُمعَِة فَاَسعَْوا إَِلى ِذْكِر َّللاَّ ٌر الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّ ٌْ  َخ
 [ .5تَْعلَُموَن{ ]الجمعة:  لَكُْم إِْن كُْنتُمْ 

خامسا: عبادات مالٌة: وتشمل إخراج الزكاة من المال، امتثاال ألمر هللا، والوفاء بالنذر،  -
 والجهاد بالمال فً سبٌل هللا عز وجل.

َكاةَ َوَما  ومن أدلة هذا النوع: لول هللا عز وجل: }َوأَلٌُِموا الصَّبلةَ َوآتُوا الزَّ
ُموا أِلَْنفُسِ  َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{ ]البمرة: تُمَّدِ ِ إِنَّ َّللاَّ ٌٍْر تَِجُدوهُ ِعْنَد َّللاَّ [ ، ٓٔٔكُْم ِمْن َخ

ِ ذَِلكُْم  ولوله سبحانه وتعالى: }اْنِفُروا ِخفَافًا َوثَِمااًل َوَجاِهُدوا بِؤَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم فًِ َسِبٌِل َّللاَّ
ٌٌْر لَكُْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَ  [ ، ولول هللا عز وجل: }ٌُوفُوَن بِالنَّْذِر َوٌََخافُوَن ُٔٗموَن{ ]التوبة: َخ

هُ ُمْستَِطًٌرا{ ]اإلنسان:   [ .2ٌَْوًما َكاَن َشرُّ
إذًا العبادة تشمل جمٌع مجاالت الحٌاة، بل تشمل الحٌاة بؤسرها; فالحٌاة، 

: }لُْل إِنَّ َصبلِتً والمحٌا، والممات هلل رب العالمٌن ال شرٌن له، كما لال سبحانه
ُل اْلُمْسِلمِ  ِ َرّبِ اْلَعالَِمٌَن، ال َشِرٌَن لَهُ َوبِذَِلَن أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ ٌَن{ َونُسُِكً َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ ّلِلَّ

 [ .ٖٙٔ-ٕٙٔ]األنعام: 
 أن الجهاد كما ٌكون بالنفس ٌكون بالمال وهو خٌر من تركه حاال ومآال. -ٖ
 

 المرآن
ِ لَوِ }لَْو  ٌِْهُم الشُّم ةُ َوَسٌَْحِلفُوَن بِاَّلل   َكاَن َعَرًضا لَِرٌبًا َوَسفًَرا لَاِصًدا اَلت بَعُوَن َولَِكْن بَعَُدْت َعلَ

ُ ٌَْعلَُم إِن ُهْم لََكاِذبُوَن )  [ٕٗ({ ]التوبة : ٕٗاْستََطْعنَا لََخَرْجنَا َمعَكُْم ٌُْهِلكُوَن أَْنفَُسُهْم َوّللا 
 التفسٌر:

وبَّخ هللا جلَّ جبلله جماعة من المنافمٌن استؤذنوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً التخلؾ عن ؼزوة )تبون( 

مبٌنًا أنه لو كان خروجهم إلى ؼنٌمة لرٌبة سهلة المنال التبعون، ولكن لما دعوا إلى لتال الروم 
وسٌعتذرون لتخلفهم عن الخروج فً أطراؾ ببلد )الشام( فً ولت الحر تخاذلوا، وتخلفوا، 

حالفٌن بؤنهم ال ٌستطٌعون ذلن، ٌهلكون أنفسهم بالكذب والنفاق، وهللا ٌعلم إنهم لكاذبون فٌما 
 ٌبدون لن من األعذار.

[، أي:" لو كان ما دعوا إِلٌه ؼُنماً ٕٗلوله تعالى:}لَْو َكاَن َعَرًضا لَِرٌبًا{ ]التوبة :  
 .(ٔ)لرٌباص سهل المنال"

ٌمول جل ثناإه للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وكانت جماعة من أصحابه لد استؤذنوه فً  الطبري:"لال  
التخلُّؾ عنه حٌن خرج إلى تبون ، فؤذن لهم : لو كان ما تدعو إلٌه المتخلفٌن عنن والمستؤذنٌن 
فً ترن الخروج معن إلى مؽزان الذي استنفرتهم إلٌه }عرضا لرٌبا{، ٌمول : ؼنٌمة 

 .(ٕ)"حاضرة
 .(ٖ)[، أي:" وسفراً وسطاً لٌس ببعٌد"ٕٗلوله تعالى:}َوَسَفًرا لَاِصًدا{ ]التوبة :  
 .(ٗ)أي: سهبلً ممتصداً" لال الماوردي:" 
 .(٘)ٌمول : وموضعًا لرٌبًا سهبل " لال الطبري:" 
ً فًٕٗلوله تعالى:}اَلتَّبَعُوَن{ ]التوبة :    [، أي:" لخرجوا معن ال لوجه هللا بل طمعا
 .(ٙ)الؽنٌمة"
نفروا معن إلٌهما،ولكنن استنفرتهم إلى موضع بعٌد ، وكلفتهم سفًرا  لال الطبري:أي:" 

" ٌْظ وحٌن الحاجة إلى الِكّنِ شالًّا علٌهم ، ألنن استنهضتهم فً ولت الحّر ، وزمان المَ
(ٔ). 

                                                             
 .55ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .55ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .55ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
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ٌِْهُم الشُّمَّةُ{ ]التوبة :   ولكن بعدت علٌهم الطرٌك [، أي:" ٕٗلوله تعالى:}َولَِكْن بَعَُدْت َعلَ
 .(ٕ)والمسافة الشالة ولذلن اعتذروا عن الخروج لما فً للوبهم من النفاق"

ِ لَِو اْستََطْعَنا لََخَرْجنَا َمعَكُْم{ ]التوبة :   [، أي:" وسٌحلفون ٕٗلوله تعالى:}َوَسٌَْحِلفُوَن ِباّللَّ
خرنا، ولو كان لنا سعة فً المال لكم معتذرٌن بؤعذار كاذبة لو لدرنا على الخروج معكم لما تؤ

 .(ٖ)أو لوة فً األبدان لخرجنا للجهاد معكم"
ٌمول تعالى ذكره : وسٌحلؾ لن ، ٌا دمحم ، هإالء المستؤذنون فً ترن  لال الطبري:" 

الخروج معن ، اعتذاًرا منهم إلٌن بالباطل ، لتمبل منهم عذرهم ، وتؤذن لهم فً التخلُّؾ عنن ، 
و استطعنا لخرجنا معكم " ، ٌمول : لو أطمنا الخروَج معكم بوجود السَّعة باهلل كاذبٌن " ل

والمراكب والظهور وما ال بُدَّ للمسافر والؽازي منه ، وصحة البدن والموى ، لخرجنا معكم إلى 
 .(ٗ)عدّوكم"
عن لتادة لوله : "}لو كان عرًضا لرًٌبا{، إلى لوله}لكاذبون{، إنهم ٌستطٌعون الخروج ،  
 .(٘)كان تَْبِطبَةً من عند أنفسهم والشٌطان ، وَزَهادة فً الخٌر" ولكن
 :(ٙ)[، وجهانٕٗلوله تعالى:}لَِو اْستََطْعنَا لََخَرْجنَا َمعَكُْم{ ]التوبة : وفً  

 أحدهما : لو استطعنا فراق أوطاننا وترن ثمارنا .
ً السفر الذي دعوا إلٌه والثانً : لو استطعنا ماالً نستمده ونفمةً نخرج بها لخرجنا معكم ف

 فتؤخروا عنه وهو ؼزوة تبون .
لال الماوردي:"ثم جاءوا بعد ذلن ٌحلفون بما أخبر هللا عنهم من أنهم لو استطاعوا 

 .(2)" -ملسو هيلع هللا ىلص-لخرجوا تصدٌماً لموله تعالى وتصحٌحاً لرسالة نبٌه 
أي:" ٌولعون أنفسهم فً الهبلن بؤٌمانهم  [،ٕٗلوله تعالى:}ٌُْهِلكُوَن أَْنفَُسُهْم{ ]التوبة :  
 .(1)الكاذبة"

ٌمول : ٌوجبون ألنفسهم ، بحلفهم باهلل كاذبٌن ، الهبلن والعطب ، ألنهم  لال الطبري:" 
 .(5)ٌورثونها َسَخط هللا ، وٌكسبونها ألٌم عمابه "

ُ ٌَْعلَُم إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن{ ]التوبة :   أي:" ، وهللا ٌعلم إنهم لكاذبون فٌما [، ٕٗلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٓٔ)ٌبدون لن من األعذار"

فً حلفهم باهلل : )لو استطعنا لخرجنا معكم( ، ألنهم كانوا للخروج  لال الطبري:" 
مطٌمٌن ، بوجود السبٌل إلى ذلن بالذي كان عندهم من األموال ، مما ٌحتاج إلٌه الؽازي فً 

 .(ٔٔ)بدان ولَوى األجسام "ؼزوه ، والمسافر فً سفره ، وصحة األ
 .(ٕٔ)عن ابن إسحاق : "}وهللا ٌعلم إنهم لكاذبون{، أي : إنهم ٌستطٌعون" 
 الفوابد:
أن المإمنٌن الذٌن ٌبعثهم إٌمانهم باهلل ورسوله على التضحٌة باألموال والراحة وبكل  -ٔ

 شًء، وأما المنافمون فلٌس لدٌهم ما ٌبعثهم.

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .55ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .55ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٕ/ٗٔ(:ص2ٙٓٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٖٙ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .55ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر:(ٓٔ)
 .2ٕٕ-2ٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕٕ/ٗٔ(:ص2ٙٔٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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زعموا أن االستطاعة إنما هً لبل الفعل وهً سبلمة فً اآلٌة الرد على المعتزلة إذ  -ٕ
 الجوارح وارتفاع الموانع فمط وأن المدرة المتمدمة على الفعل بالٌة فٌه

وهذا المول باطل من جهتً العمل والنمل أما العمل فؤلن المدرة الجاذبة أعنً 
لدر العبد عرض من األعراض وجملة األعراض عندنا ؼٌر بالٌة أعنً ال ٌبمى 

 لعرض زمانٌن.ا
والدلٌل على استحالة بماء األعراض أنها لو بمٌت الستحال عدمها وتمرٌر ذلن 
لد تمدم وٌلزم صدور الممدور فً حال عدم المدرة وهو محال، وأما النمل فمال هللا عز 
وجل }وسٌحلفون باهلل لو استطعنا لخرجنا معكم ٌهلكون أنفسهم وهللا ٌعلم إنهم لكاذبون{ 

 .(ٔ)الى }فثبطهم ولٌل العدوا مع الماعدٌن{إلى لوله تع
 أن االستطاعة عند أهل السنة والجماعة لسمان: -ٖ

أحدهما: سبلمة األسباب واآلالت وصحة الجوارح واألعضاء، وهً المعنٌة بموله 
ٌِْه َسبٌِبًل ]آل عمران: ٌِْت َمِن اْستََطاَع إِلَ ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلَب [ وبموله تعالى: 52تعالى:}َوّلِلّ

تعالى خبرا عن أهل النفاق [ وبموله ٗ}فََمن لَّْم ٌَْستَِطْع فَإِْطعَاُم ِستٌَِّن ِمْسِكٌنًا ]المجادلة:
[، أي: لو ٕٗ:}لَِو اْستََطْعنَا لََخَرْجنَا َمعَكُْم ٌُْهِلكُوَن أَنفَُسُهْم َوهللاُ ٌَْعلَُم إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن{ ]التوبة:

 كانت لنا اآلالت واألسباب، وصحة التكلٌؾ تعتمد هذه االستطاعة. 
ً ٌتهٌؤ بها الفعل، وهً المعنٌة بموله والثانٌة: االستطاعة التً هً حمٌمة المدرة الت

ن ُدوِن هللاِ ِمْن أَْوِلٌَاء ٌَُضاَعُؾ َلُهُم اْلعَذَاُب َما َكانُواْ ٌَْستَِطٌعُوَن  تعالى: }َوَما َكاَن لَُهم ّمِ
[، أال ترى أن هللا تعالى لد ذمهم بذلن والذم إنما ٕٓالسَّْمَع َوَما َكانُواْ ٌُْبِصُروَن{ ]هود:

عدام حمٌمة المدرة عند وجود سبلمة األسباب وصحة اآلالت ال بانعدام سبلمة ٌلحمهم بان
األسباب وصحة اآلالت ألن انتفاء تلن االستطاعة ال ٌكون بتضٌٌعه بل هو فً ذلن 

مجبور فلم ٌلحمهم الذم باالمتناع عن الفعل عند انتفابها وكذا هً المعنٌة بمول صاحب 
ًَ َصْبًرا{ ]الكهؾ:موسى علٌهما السبلم: }لَاَل إِنَّ  [، ولوله: }لَاَل أَلَْم 2َٙن لَن تَْستَِطٌَع َمِع

[، إذ لو كان المراد بها سبلمة األسباب 2٘أَلُل لََّن إِنََّن لَن تَْستَِطٌَع َمِعً َصْبًرا{ ]الكهؾ:
 واآلالت لما عاتبه على ترن الصبر. 

 .(ٕ)واالستطاعة الثانٌة عرض تحدث عندنا ممارنة للفعل ...
ال الطحاوي رحمه هللا: " واالستطاعة التً ٌجب بها الفعل من نحو التوفٌك ل

الذي ال ٌجوز أن ٌوصؾ به المخلوق به تكون مع الفعل وأما االستطاعة من جهة 
 .(ٖ)الصحة والوسع والتمكٌن وسبلمة اآلالت فهً لبل الفعل وبها ٌتعلك الخطاب"

للعبد لدرة هً مناط األمر لال الشارح: " والذي لاله عامة أهل السنة أن 
والنهً وهذه لد تكون لبله ال ٌجب أن تكون معه والمدرة التً بها الفعل البد أن تكون 

 مع الفعل ال ٌجوز أن ٌوجد الفعل بمدرة معدومة.
وأما المدرة التً من جهة الصحة والوسع والتمكن وسبلمة اآلالت فمد تتمدم 

ٌِْت َمِن اْستََطاَع األفعال وهذه المدرة المذكورة فً لوله  ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ تعالى: }َوّلِلّ
ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌَن{ ]آل عمران: ٌِْه َسبٌِبلً َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللا َؼنِ [ وكذلن لوله تعالى: 52إِلَ

َ َما اْستََطْعتُْم{ ]التؽابن: ْع فَإِْطعَاُم ِستٌَِّن [ وكذا لوله تعالى }فََمن لَّْم ٌَْستَطِ ٙٔ}فَاتَّمُوا َّللاَّ
[، والمراد منه استطاعة األسباب واآلالت ... وأما دلٌل ثبوت ِٗمْسِكٌنًا{ ]المجادلة:

االستطاعة التً هً حمٌمة المدرة فمد ذكروا فٌها لوله تعالى: }َما َكانُواْ ٌَْستَِطٌعُوَن 

                                                             
 .ٙٙٔمرهم العلل المعضلة فً الرد على أبمة المعتزلة، الٌافعً: انظر: (ٔ)
(، ٗٔٔ، ٖٔٔوما بعدها، والنور البلمع: )ل  ٖٖٔ(، وانظر :تبصرة األدلة: )ل ٗ٘، ٖ٘التمهٌد:)ص (ٕ)

 .(ٕٔٔ، ٕٓٔ(، وشرح العمٌدة الطحاوٌة: للمٌدانً الحنفً )ص 5ٔ، 1ٔوجامع المتون: )ص 
 .55ٗشرح الطحاوٌة:ص (ٖ)
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ة المدرة ال نفً األسباب [، المراد نفً حمٌمٕٓالسَّْمَع َوَما َكانُواْ ٌُْبِصُروَن{ ]هود:
 .(ٔ)واالالت ... "

وبهذا التفصٌل ٌنحل اإلشكال الذي ولعت فٌه الجهمٌة والمعتزلة واألشاعرة 
 .ومن وافمهم

 
 المرآن

ُ َعْنَن ِلَم أَِذْنَت لَُهْم َحت ى ٌَتَبٌَ َن لََن ال ِذٌَن َصَدلُوا َوتَْعلََم اْلَكاِذبٌَِن )  [ٖٗ: ({ ]التوبة ٖٗ}َعفَا ّللا 

 التفسٌر:
ا ولع منن ِمن تَْرن األولى واألكمل، وهو إذنن للمنافمٌن فً المعود  -أٌها النبً-عفا هللا عنن  عمَّ

عن الجهاد، ألي سبب أَِذْنَت لهإالء بالتخلؾ عن الؽزوة، حتى ٌظهر لن الذٌن صدلوا فً 
 اعتذارهم وتعلم الكاذبٌن منهم فً ذلن؟

 سبب النزول:
األودي لال : "اثنتان فعلهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌإمر فٌهما بشًء : إذنه  عن عمرو بن مٌمون

 .(ٕ)للمنافمٌن ، وأخذه من األسارى ، فؤنزل هللا : }عفا هللا عنن لم أذنت لهم{، اآلٌة"
ُ َعْنَن ِلَم أَِذْنَت لَُهْم{ ]التوبة :    -أٌها النبً-[، أي:" عفا هللا عنن ٖٗلوله تعالى:}َعفَا َّللاَّ

ا ولع منن ِمن تَْرن األولى واألكمل، وهو إذنن للمنافمٌن فً المعود عن الجهاد، ألي سبب  عمَّ
 .(ٖ)أَِذْنَت لهإالء بالتخلؾ عن الؽزوة"

وهذا عتاب من هللا تعالى ذكره ، عاتٌب به نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص فً إذنه لمن أذن له  لال الطبري:" 
فً التخلؾ عنه ، حٌن شخص إلى تبون لؽزو الروم ، من المنافمٌن. ٌمول جل ثناإه : }عفا هللا 
،  عنن{ ، ٌا دمحم ، ما كان منن فً إذنن لهإالء المنافمٌن الذي استؤذنون فً ترن الخروج معن

 .(ٗ)وفً التخلؾ عنن ، من لبل أن تعلم صدله من كذبه، }لم أذنت لهم{، ألي شًء أذنت لهم ؟ "
ٌِْه َوَسلَّم َ حٌث لدم العفو على  لال الصابونً:"  ُ َعلَ تلطؾ فً عتاب الرسول َصلَّى َّللاَّ

ً له علٌه السبلم والمعنى سامحن هللا ٌا دمحم لم أذنت لهإالء المنا فمٌن فً التخلؾ العتاب إِكراما
 .(٘)عن الخرنوج معن بمجرد االعتذار!!"

مالن أذنت لهم فً المعود عن الؽزو حٌن استؤذنون واعتلوا لن  لال الزمخشري:"معناه: 
 .(ٙ)بعللهم"
لوله تعالى: }عفا هللا عنن لم أذنت لهم{، لٌل: هو افتتاح كبلم، كما تمول:  لال المرطبً:" 

كذا وكذا. وعلى هذا التؤوٌل ٌحسن الولؾ على لوله:}عفا هللا  أصلحن هللا وأعزن ورحمن! كان
. ولٌل: (2)عنن{، حكاه مكً والمهدوي والنحاس. وأخبره بالعفو لبل الذنب لببل ٌطٌر للبه فرلا

المعنى: عفا هللا عنن ما كان من ذنبن فً أن أذنت لهم، فبل ٌحسن الولؾ على لوله:}عفا هللا 
 ه المهدوي واختاره النحاس. ثم لٌل: فً اإلذن لوالن:عنن{ على هذا التمدٌر، حكا

 ]األول[: }لم أذنت لهم{ فً الخروج معن، وفً خروجهم ببل عدة ونٌة صادلة فساد.  
 ]الثانً{: }لم أذنت لهم{ فً المعود لما اعتلوا بؤعذار. 

                                                             
، ٕٖٓ - 5ٕٓ، ٖٓٔ، 5ٕٔ/ 1تاوى: )(، والفٕٙ - ٓٙ/ ٔ(، وانظر :الدرء: )ٔٓ٘ - 55ٗشرح الطحاوٌة:)(ٔ)

(، والمضاء والمدر، المحمود )ص 2ٖٔ، 2ٕٔ/ 1ٔ، 1ٓٗ، 25ٗ، 2ٗٗ - 5ٙٗ، 5ٕٖ - 5ٖٓ، 22ٖ - 2ٖٔ
ٕٕٔ – ٕٔٗ). 
 .2ٖٕ/ٗٔ(:ص2ٙ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٕ-2ٕٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .55ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .الفرق بالتحرٌن: الخوؾ والجزع.(2)
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أذن ذكرهما المشٌري. لال: وهذا عتاب تلطؾ إذ لال:}عفا هللا عنن{. وكان علٌه السبلم 
 .(ٔ)من ؼٌر وحً نزل فٌه"

لًا عن لوله : }عفا هللا عنن{، لال : عاتبه عن   موسى بن َسْروان، لال : "سؤلت موّرِ
 .(ٕ)ربه"

عن ِمْسعَر عن عون لال : "هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ بدأ بالعفو لبل المعاتبة  
ُ َعْنَن ِلَم أَِذْنَت لَُهْم {" فمال: } َعفَا َّللاَّ
(ٖ). 

عن مجاهد : "}عفا هللا عنن لم أذنت لهم{، لال : ناٌس لالوا : استؤِذنوا رسول هللا صلى  
 .(ٗ)هللا علٌه وسلم ، فإن أذن لكم فالعدوا وإن لم ٌؤذن لكم فالعدوا"

عن لتادة لوله : "}عفا هللا عنن لم أذنت لهم حتى ٌتبٌن لن الذٌن صدلوا{، اآلٌة ، عاتبه  
، فرخص له فً أن ٌؤذن لهم إن شاء ، فمال «سورة النور»  التً فً كما تسمعون ، ثم أنزل هللا

[ ، فجعله هللا رخصًة ٕٙ: }فَإِذَا اْستَؤْذَنُوَن ِلبَْعِض َشؤْنِِهْم فَؤْذَْن ِلَمْن ِشبَْت ِمْنُهْم{ ]سورة النور : 
 .(٘)فً ذلن من ذلن"

ٌَتَبٌَََّن لََن الَِّذٌَن َصَدلُوا وَ   [، أي:" حتى ٖٗتَْعلََم اْلَكاِذبٌَِن{ ]التوبة : لوله تعالى:}َحتَّى 
 .(ٙ)ٌظهر لن الذٌن صدلوا فً اعتذارهم وتعلم الكاذبٌن منهم فً ذلن"

ٌمول تعالى : هبل تركتهم لما استؤذنون ، فلم تؤذن ألحد منهم فً المعود  لال ابن كثٌر:" 
وا مصرٌن على المعود عن ، لتعلم الصادق منهم فً إظهار طاعتن من الكاذب ، فإنهم لد كان

 .(2)الؽزو وإن لم تؤذن لهم فٌه"
هبل استؤنٌت باإلذن حتى ٌتبٌن لن من صدق فً عذره ممن كذب  لال الزمخشري:" 
 .(1)فٌه"

وفً هذه اآلٌة من المبلطفة واألدب ما ٌظهر ألولى البصابر، فإنه كان  لال السبكً:" 

تٌن الجابزتٌن، وهً اإلذن، فؤتت اآلٌة الكرٌمة ببٌان ما كان مخٌرا ملسو هيلع هللا ىلص، فاختار إحدى الخصل
ٌظهر من حالهم لو لم ٌؤذن لهم، وصدرت بالعفو لببل ٌحمل ملسو هيلع هللا ىلص على للبه من ذلن، وفً ذلن ما 

 ال ٌخفى من المبلطفة واألدب.
صلى  وكم فً المرآن من آٌة ال نستطٌع حصرها مما فٌه تصرٌح وإشارة إلى علو لدره

هللا علٌه وسلم أكثر مما ذكرناه بكثٌر، فسبحان من شرفه وكرمه وعظمه على سابر الخلك، 
 .(5)وصلى هللا على هذا النبً الكرٌم، وحشرنا فً زمرته ومن نحب بمنه وكرمه"

 الفوابد:
 مشروعٌة العتاب للمحب. -ٔ
 ٌعلمه هللا تعالى.جواز مخالفة األولى على النبً ملسو هيلع هللا ىلص لعدم علمه ما لم  -ٕ
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -فً اآلٌة بٌان أن ألوال الرسول لٌست كلها وحً، فلو كان جمٌع ألواله وأفعاله  -ٖ

 ًُّ ٌَا أٌََُّها النَِّب بالوحً لما نزل المرآن بالعتاب فً بعض المواضع، كما فً لوله تعالى: }
ُ لََن تَْبتَِؽً مَ  ُم َما أََحلَّ َّللاَّ ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]التحرٌم : ِلَم تَُحّرِ [، ْٔرَضاَت أَْزَواِجَن َوَّللاَّ

ٍ أَْن ٌَكُوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى ٌُثِْخَن فًِ اأْلَْرِض تُِرٌُدوَن َعَرَض  ًّ ولوله سبحانه: }َما َكاَن ِلنَبِ
ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم) ُ ٌُِرٌُد اآْلِخَرةَ َوَّللاَّ ْنٌَا َوَّللاَّ ِ َسبََك لََمسَّكُْم فٌَِما أََخْذتُْم (لَْواَل ِكتَاٌب 2ٙالدُّ ِمَن َّللاَّ

                                                             
 .ٗ٘ٔ/1تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٕٗ/ٗٔ(:ص2ٙ2ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5٘ٔ/ٗأخرجه ابن ابً حاتم، كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٖٕ/ٗٔ(:ص2ٖٙٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٖٕ/ٗٔ(:ص2ٙٗٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕٗ/ٕالكشاؾ: (1)
 .2ٗٗالسٌؾ المسلول على من سب الرسول: (5)
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[، ولوله تعالى: }َواَل تَُصّلِ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أَبًَدا َواَل 1ٙ-2َٙعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]األنفال : 
ِ َوَرسُوِلِه َوَماتُوا َوهُْم فَاِسمُوَن{ ]التوبة  [، نزلت هذه 1ٗ: تَمُْم َعلَى لَْبِرِه إِنَُّهْم َكفَُروا بِاّللَّ

اآلٌة فً رواٌة بعد الصبلة على المنافك وفً رواٌة لبلها بعد ما صمم العزم علٌها. 
 وعلى التمدٌرٌن العتاب على الفعل ثابت فعل الملب كان أو فعل الجوارح.

أن جمهور العلماء على المول بعصمة األنبٌاء لبل النبوة، وبعدها من الكفر إجماعاً،  -ٗ
ومون مؤمونون فٌما ٌبلؽونه عن هللا تعالى، وأنهم معصومون من وأنَّهم كذلن معص

 جمٌع كبابر الذنوب بعد النبوة إجماعاً، وما ٌخل بالمروءة من صؽابرها ترجٌحاً.
 جاءت على ثبلثة أنواع، هً:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن آٌات عتاب المصطفى -٘

 عتاب التوجٌه: -أوال:
إلى ما  -فً مطلع الرسالة والدعوة إلٌها- ملسو هيلع هللا ىلص -وهو ما ٌمصد به توجٌه الرسول 

ٌراد منه فً تبلٌػ ما أنزله هللا علٌه من آٌات رسالته وتبلٌػ ذلن إلى األمة مهما اللى فً 
سبٌل ذلن من إعنات وعناد وعمبات وإٌذاء، وولوفه بعزٌمة صارمة ولوة إرادة ماضٌة 

كهم بما ورثوه عن آبابهم وأجدادهم من أمام طؽٌان الشرن وعناد المشركٌن وشدة تمس
وثنٌة ملحدة وكفر عنٌد، فبل ٌبالً بما ٌلماه منهم من تكذٌب ورد لرسالته، وسخرٌة به 
واستهزاء بما ٌلمٌه إلٌهم من آٌات هللا حتى ٌخرجهم من ظلمات هذه الجهالة البلٌدة إلى 

 نور المعرفة والعلم فٌعرفوا الحك وٌتملبوه وٌهتدوا بهدٌه.
 ذا النوع ٌنمسم إلى لسمٌن فرعٌٌن:وه

بؤبلػ الطالة البشرٌة فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أولهما: عتاب الدفع وتموٌة العزٌمة لٌنهض الرسول 
 تبلٌػ الرسالة ونشر الدعوة وأال ٌبالً بشًء ٌمؾ معولاً لرسالته وتبلٌػ دعوته.

فً التبلٌػ عما ٌشك  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثانٌهما: عتاب اإللصار والممصود منه تخفٌؾ اندفاع النبً 

على نفسه من الجهد، وبذل فوق ما ٌستطع من طالته البشرٌة حتى كاد ٌبخع نفسه 
 أن ٌإخر نشر الدعوة. -لو استمر فٌه-وٌضعؾ لوته لعظم ما كان ٌكابد مما كاد 

وهذا المسم كالثمرة للمسم األول ألن ما جاء فً لوة الدفع واإلؼراء وشدة 
ٌندفع بموة إلى تبلٌػ ما أنزل علٌه ربه من آٌات تخاطب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لخطاب جعل رسول هللا ا

الكفار وتجبه المشركٌن تجبٌها ٌؽمزهم من جمٌع جوانبهم العمدٌة والعملٌة واالجتماعٌة 
ته ونشر دعوته ٌبلػ فً ذلن كل مبلػ مما كاد ٌمس نهوضه بتبلٌػ رسال -ملسو هيلع هللا ىلص  -حتى كان 

صلى هللا  -كما عبر عنه المرآن الكرٌم فٌما سنسوله من آٌات، فجاء هذا للرجوع به 
إلى الطرٌك الوسط السوي الذي ٌإدي به إلى تبلٌػ رسالته تبلٌؽاً بٌناً دون  -علٌه وسلم 

ً " مع ما أمر به مما هو  أن ٌلحمه فً ذلن إرهاق ربما أخر من سٌر الرسالة ولوفا
  ٌهدي من ٌشاء إلى صراط مستمٌم ".تسبب وهللا

 ثانٌا: عتاب التنبٌه:
إلى ما ٌحتمل ولوعه منه لو لم ٌنبه إلى ذلن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الممصود منه تنبٌه الرسول 
 لولع مثل ذلن الفعل منه مرة أخرى.

 ثالثا: عتاب التحذٌر:
عالبة أمر ولع فٌه خطؤ فً اجتهاد من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الممصود منه تحذٌر رسول هللا 

ضرر فً التشرٌع واألحكام وسٌر األمة على ممتضى  -ٌترتب علٌه لو لم ٌحذر منه 
 .(ٔ)ودعوته التً جاء بها من عند هللا تعالى -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسالة رسول هللا 

 
 المرآن

                                                             
فً ضوء العصمة واالجتهاد، د. عوٌد بن عٌَّاد بن عاٌد المطَرفً:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -آٌات عتاب المصطفى انظر:  (ٔ)
 .وما بعدها بتصرؾ ٗٔٔص
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ِ َواْلٌَْومِ  ُ َعِلٌٌم  }اَل ٌَْستَؤِْذنَُن ال ِذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاَّلل  اآْلِخِر أَْن ٌَُجاِهُدوا بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َوّللا 
 [ٗٗ({ ]التوبة : ٗٗبِاْلُمت ِمٌَن )
 التفسٌر:

فً التخلؾ عن  -أٌها النبً-لٌس من شؤن المإمنٌن باهلل ورسوله والٌوم اآلخر أن ٌستؤذنون 
ن المنافمٌن. وهللا علٌم بمن خافه فاتماه بؤداء الجهاد فً سبٌل هللا بالنفس والمال، وإنما هذا من شؤ

 فرابضه واجتناب نواهٌه.
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر أَْن ٌَُجاِهُدوا بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُ   ِسِهْم{ لوله تعالى:}اَل ٌَْستَؤِْذنَُن الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاّللَّ
أٌها -والٌوم اآلخر أن ٌستؤذنون [، أي:" لٌس من شؤن المإمنٌن باهلل ورسوله ٗٗ]التوبة : 
 .(ٔ)فً التخلؾ عن الجهاد فً سبٌل هللا بالنفس والمال، وإنما هذا من شؤن المنافمٌن" -النبً

وهذا إعبلٌم من هللا نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص ِسٌَما المنافمٌن : أن من عبلماتهم التً ٌُعرفون  لال الطبري:" 
هللا ، باستبذانهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً تركهم الخروَج معه إذا بها تخلُّفهم عن الجهاد فً سبٌل 

استنفروا بالمعاذٌر الكاذبة. ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : ٌا دمحم ، ال تؤذننَّ فً التخلُّؾ عنن إذا 
فً ذلن إال خرجت لؽزو عدّون ، لمن استؤذنن فً التخلؾ من ؼٌر عذر ، فإنه ال ٌستؤذنن 

ا الذي ٌصّدق باهلل ، وٌمرُّ بوحدانٌته وبالبعث والدار اآلخرة  منافك ال ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر. فؤمَّ
 .(ٕ)والثواب والعماب ، فإنه ال ٌستؤذنن فً ترن الؽزو وجهاد أعداء هللا بماله ونفسه"

للمنافمٌن حٌن  عن ابن عباس لوله : "}ال ٌستؤذنن الذٌن ٌإمنون باهلل{، فهذا تعٌٌرٌ  
استؤذنوا فً المُعود عن الجهاد من ؼٌر عُْذر ، وَعذَر هللا المإمنٌن ، فمال : }لَْم ٌَْذَهبُوا َحتَّى 

 .(ٖ)["ٌَْٕٙستَؤِْذنُوهُ{، ]سورة النور : 
ُ َعِلٌٌم بِاْلُمتَِّمٌَن{ ]التوبة :   [، أي:" وهللا علٌم بمن خافه فاتماه بؤداء ٗٗلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٗ)فرابضه واجتناب نواهٌه"

ٌمول : وهللا ذو علم بمن خافه ، فاتماه بؤداء فرابضه ، واجتناب معاصٌه  لال الطبري:" 
 .(٘)، والمسارعة إلى طاعته فً ؼزو عدّوه وجهادهم بماله ونفسه ، وؼٌر ذلن من أمره ونهٌه"

 الفوابد:
 الجهاد بالنفس والمال. فضٌلة اإلٌمان والتموى إذ صاحبهما ال ٌمكنه أن ٌتخلؾ عن -ٔ
أن اإلٌمان باهلل وبالٌوم اآلخر هو الذي ٌثبت المإمنٌن فً المتال، فبل ٌفرون، وال  -ٕ

ٌستؤذنون: لال تعالى: }ال ٌستؤذنن الذٌن ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر أن ٌجاهدوا بؤموالهم 
 وأنفسهم{.

، فهو سبحانه ، واْلِعْلُم صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل «العلٌم»ومن أسمابه  -ٔ َعزَّ وجلَّ
 .(ٙ)المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء«العلٌم»

هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «: العلٌم»لال الخطابً:" 
[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕالخلك. كموله تعالى: }إنه علٌم بذات الصدور{ ]لممان:

: }وفوق كل ذي علم علٌم{ -سبحانه-علم، ولذلن لال للمبالؽة فً وصفه بكمال ال
فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ]ٌوسؾ:

من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم 
عالما بالفمه  اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم

ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم 

                                                             
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕ٘-2ٕٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕ٘/ٗٔ(:ص2ٙ1ٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٙ)
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[، }وأحصى كل ٕٔعلم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء علما{ ]الطبلق: -سبحانه-هللا 
 .(ٔ)["1ٕشًء عددا{ ]الجن: 

 
 المرآن

ٌْبِِهْم ٌَتََرد ُدوَن }إِن َما ٌَْستَؤِْذنَُن ال ِذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن  ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َواْرتَابَْت لُلُوبُُهْم فَُهْم فًِ َر بِاَّلل 
 [٘ٗ({ ]التوبة : ٘ٗ)

 التفسٌر:
لون باهلل وال بالٌوم اآلخر، وال ٌعملون  إنما ٌطلب اإلذن للتخلؾ عن الجهاد الذٌن ال ٌصّدِ

من اإلسبلم وشرابعه، فهم فً شكهم  -نبًأٌها ال-صالًحا، وشكَّْت للوبهم فً صحة ما جبت به 
 ٌتحٌَّرون.
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{ ]التوبة :   [، أي:" إنما ٘ٗلوله تعالى:}ِإنََّما ٌَْستَؤِْذنَُن الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاّللَّ

لون باهلل وال بالٌوم اآلخر، وال ٌعملون صالًحا" ٌطلب اإلذن للتخلؾ عن الجهاد الذٌن ال ٌصّدِ
(ٕ). 

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : إنما ٌستؤذنن ، ٌا دمحم ، فً التخلؾ ِخبلفَن ،  لال الطبري:" 
وترن الجهاد معن ، من ؼٌر عذر بٌٍِّن ، الذٌن ال ٌصّدلون باهلل ، وال ٌمّرون بتوحٌده"
(ٖ). 

ِ َواْلٌَْوِم اآلِخِر {  لال ابن كثٌر:"  أي : فً المعود ممن ال عذر له } الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاّللَّ
 .(ٗ)أي : ال ٌرجون ثواب هللا فً الدار اآلخرة على أعمالهم"

[، أي:" وشكَّْت للوبهم فً صحة ما جبت به ٘ٗلوله تعالى:}َواْرتَاَبْت لُلُوبُُهْم{ ]التوبة :  
 .(٘)سبلم وشرابعه"من اإل -أٌها النبً-

ٌمول : وشكت للوبهم فً حمٌمة وحدانٌة هللا ، وفً ثواب أهل طاعته ،  لال الطبري:" 
 .(ٙ)وعمابه أهل معاصٌه "

 .(2)أي : شكت فً صحة ما جبتهم به " لال ابن كثٌر:" 
ُدوَن{ ]التوبة :   ٌَتََردَّ ٌْبِِهْم  تحٌَّرون"[، أي:" ، فهم فً شكهم ٌ٘ٗلوله تعالى:}فَُهْم فًِ َر

(1). 
تحٌَّرون"ٌ

(1). 
دون ، ال ٌعرفون  لال الطبري:"  ٌمول : فً شكهم متحٌِّرون ، وفً ظلمة الحٌرة مترّدِ

 .(5)حمًّا من باطل ، فٌعملون على بصٌرة. وهذه صفة المنافمٌن "
ُمون رجبل وٌإخرون أخرى ، ولٌست لهم لدم ثابتة  لال ابن كثٌر:"  أي : ٌتحٌرون ، ٌُمَّدِ

فً شًء ، فهم لوم حٌارى َهْلكى ، ال إلى هإالء وال إلى هإالء ، ومن ٌضلل هللا فلن تجد له 
 .(ٓٔ)سبٌبل "
عن عكرمة والحسن البصري لاال لوله : )ال ٌستؤذنن الذٌن ٌإمنون باهلل( ، إلى لوله :  
ِ{، « النور»ٌبهم ٌترددون{، نسختهما اآلٌة التً فً }فهم فً ر :}إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن آَمنُوا بِاّللَّ

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{، ]سورة النور :   .(ٔٔ)["ٕٙإلى : }إِنَّ َّللاَّ
 الفوابد:

                                                             
 .2٘شؤن الدعاء: (ٔ)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٕٙ/ٗٔ(:ص2ٙ5ٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن محل اإلٌمان بمعنى التصدٌك الجازم هو الملب، لموله تعالى:  -ٔ
}إنما ٌستؤذنن الذٌن ال ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر وارتابت للوبهم فهم فً رٌبهم 

ٌَماُن فًِ لُلُوبِكُْم{ ]الحجرات :  ٌترددون{، ولال تعالى: ا ٌَْدُخِل اإْلِ [، ولحدٌث أبً ٗٔ}َولَمَّ
هل الجنة الجنة إذا دخل أ» ه لال: لال رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: -رضً هللا عن-سعٌد الخدري 

وأهل النار النار ٌمول هللا من كان فى للبه مثمال حبة من خردل من إٌمان فؤخرجوه، 
فٌخرجون لد امتحشوا وعادوا حمما، فٌلمون فى نهر الحٌاة فٌنبتون كما تنبت الحبة فى 

صفراء  ألم تروا أنها تخرج -ملسو هيلع هللا ىلص  -حمٌل السٌل، أو لال: حمٌة السٌل، ولال النبى 
 .(ٔ)«ملتوٌة

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: نفى اإلٌمان باهلل والٌوم اآلخر عن المستؤذنٌن فً التخلؾ  -ٕ
والمعود عن الجهاد فً سبٌل هللا بؤموالهم وأنفسهم،  ووصفهم سبحانه وتعالى بارتٌاب 
الملوب، وأنهم متحٌرون فً أمرهم ٌوافمون المسلمٌن فٌما ٌسهل علٌهم من العبادات 

طٌة لما فً للوبهم من نفاق، وٌلتمسون ألنفسهم األعذار مما فٌه مشمة علٌهم أو إنفاق تؽ
ألموالهم، لال تعالى )إِنََّما ٌَْستَؤِْذنَُن الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاهللِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َواْرتَابَْت لُلُوبُُهْم 

ُدوَن{. ٌْبِِهْم ٌَتََردَّ  فَُهْم فًِ َر
العمٌدة وأنه سبب الحٌرة والتردد، وصاحبه ال ٌمدر على أن ٌجاهد بمال خطر الشن فً  -ٖ

 وال نفس.
أن الرٌب والشن الحاصل فً الملب بسبب الجهل والخوض فً الشبهات، هو الداء  -ٗ

 الحمٌمً الذي ترتب علٌه الزٌػ والنفاق، والسلون السٌا.
الشروط تكون ، ولعل هذه «ال إله إال هللا»ولد ذكر أهل العلم إشارات شروط 

 -أٌها المسلم-واضحة من اإلشارات التً سنشٌر إلٌها فً هذه العجالة، فاحرص علٌها 

 وتحمك بها; لببل تمؾ أمام باب الجنة فترد; ألنه ال ٌفتح لن!
إن لكل شًء حمٌمة، ولكل كلمة معنى، فٌنبؽً أوال: أن تعلم معنى كلمة التوحٌد:  -أوال:

ا للجهل بها، فً النفً واإلثبات، فهً تنفً األلوهٌة عن ؼٌر "ال إله إال هللا" علما منافٌ
هللا تعالى وتُثبتها له سبحانه، فبل معبود بحك إال هللا، ولد سبك ذلن وافٌا فً بٌان "كلمة 

 التوحٌد".
 ومن األدلة على هذا الشرط، لول هللا تعالى: 

ُ َواْستَْؽِفْر لِ   [ .5ٔذَْنبَِن{ ]دمحم: }فَاْعلَْم أَنَّهُ ال إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ
ُ أَنَّهُ ال إِلَهَ إِالَّ هَُو َواْلَمبلبَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم لَابًِما بِاْلِمْسِط{ ]آل عمران:   [ .1ٔ}َشِهَد َّللاَّ

 [ .1ٙ}إِالَّ َمْن َشِهَد بِاْلَحّكِ َوهُْم ٌَْعلَُموَن{ ]الزخرؾ: 
ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "من مات لال: لال رس -رضً هللا عنه-وأخرج مسلم عن عثمان 

 .(ٕ)وهو ٌعلم أنه ال إله إال هللا، دخل الجنة"
 وٌكتمل هذا الشرط بما ٌلٌه، وهو الشرط الثانً:

الٌمٌن المنافً للشن: ومعنى ذلن أن تستٌمن ٌمٌنا جازما بمدلول كلمة التوحٌد;   -ثانٌا:
ارتٌابا، بل ٌنبؽً أن تموم على الٌمٌن الماطع ألنها ال تمبل شكا، وال ظنا، وال ترددا، وال 

الجازم. فمد لال هللا تعالى فً وصؾ المإمنٌن الصادلٌن: }إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن آَمنُوا 
ِ أُولَبِنَ  ٌَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم  اِدلُون{  بِاّللَّ هُُم الصَّ

 [ .٘ٔ]الحجرات: 
فبل ٌكفً مجرد التلفظ بالشهادتٌن، بل ال بد من استٌمان الملب، والبعد عن 
الشن، فإن لم ٌحصل هذا الٌمٌن فهو النفاق، والمنافمون هم الذٌن ارتابت للوبهم، لال هللا 
                                                             

، رلم ٖٕٗ/ٕ( ، وأبو ٌعلى )5ٕٔٙ، رلم ٕٓٓٗ/٘( ، والبخارى )ٓ٘٘ٔٔ، رلم ٙ٘/ٖأخرجه أحمد )(ٔ)
 ( .1ٕٙ٘ٓ، رلم 5ٔٔ/ٓٔ( ، والبٌهمى )٘٘ٗ، رلم 1٘ٔ/ٔ( ، وأبو عوانة )5ٕٔٔ

 وللحدٌث أطراؾ أخرى منها: "إذا خلص المإمنون"، "أما أهل النار"، "إن أهل النار"، "هل تمارون فى الممر".
 .٘٘/ٔ(:صٕٙصحٌح مسلم) (ٕ)
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 ِ ٌْبِِهْم تعالى: }إِنََّما ٌَْستَؤِْذنَُن الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن ِباّللَّ ٌَْوِم اآْلِخِر َواْرتَابَْت لُلُوبُُهْم فَُهْم فًِ َر  َواْل
ُدوَن{ ]التوبة:   [ .ٌَ٘ٗتََردَّ

: " أشهد أن ال إله إال هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-، هن رسول هللا-رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة 
 . (ٔ)وأنى رسول هللا ال ٌلمى هللا بهما عبد ؼٌر شان فٌهما إال دخل الجنة"

" اذهب بنعلى هاتٌن فمن -ملسو هيلع هللا ىلص-: عن المصطفة-رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة
 .(ٕ)لمٌت من وراء هذا الحابط ٌشهد أن ال إله إال هللا مستٌمنا بها للبه فبشره بالجنة"

وإذا علمت، وتٌمنت، فٌنبؽً أن ٌكون لهذا العلم الٌمٌنً أثره، فٌتحمك الشرط  -ثالثا:
الثالث، وهو: المبول لما التضته هذه الكلمة، بالملب واللسان: فمن رد دعوة التوحٌد ولم 
ٌمبلها كان كافرا، سواء كان ذلن الرد بسبب الِكْبر أو العناد أو الحسد، ولد لال هللا 

ُ سبحانه وتعالى عن الكفار الذٌن ردوها استكبارا: }إِنَُّهْم َكانُوا إِذَا لٌَِل لَُهْم ال إِلَ  هَ إِالَّ َّللاَّ
ٌَمُولُوَن أَإِنَّا لَتَاِركُو آِلَهتَِنا ِلَشاِعٍر َمْجنُوٍن{ ]الصافات:   [ .ٖٙ، ٌَْٖ٘ستَْكبُِروَن، َو

أما المإمنون الذٌن لبلوا هذه الكلمة، وعملوا بممتضاها فلهم النجاة عند هللا 
ً ُرسُلَنَا  َنا نُْنِج تعالى; وعدا منه، ال ٌخلؾ هللا وعده: }ثُمَّ نُنَّجِ ٌْ َوالَِّذٌَن آَمنُوا َكذَِلَن َحمًّا َعلَ

ُموَن فٌَِما َشَجَر ٖٓٔاْلُمْإِمنٌَِن{ ]ٌونس:  [، ولال تعالى: }فَبل َوَربَِّن ال ٌُْإِمنُوَن َحتَّى ٌَُحّكِ
ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسِلًٌما{ ] ا لََض ٌْنَُهْم ثُمَّ ال ٌَِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ  [ .٘ٙالنساء: بَ

-وحتى مٌول اإلنسان وما ٌهواه، ٌنبؽً أن تكون من وراء ما جاء به الرسول 
، وهذا هو تمام (ٖ)وتابعة له: " ال ٌإمن أحدكم حتى ٌكون هواه تبعا لما جبت به" -ملسو هيلع هللا ىلص

 االنمٌاد وؼاٌته!
حٌث ٌجب أن  الصدق فً لول كلمة التوحٌد، صدلا منافٌا للكذب والنفاق، -رابعا:

ٌواطا للبه لسانه وٌوافمه، فإن المنافمٌن ٌمولونها بؤلسنتهم، ولكن لم ٌطابك هذا المول ما 

 فً للوبهم، فصار لولهم كذبا ونفالا مخالفا لئلٌمان، ونزلوا فً الدرن األسفل من النار:
ٌَْس فًِ لُلُوبِِهْم{ ]الفتح:   [ .ٔٔ}ٌَمُولُوَن بِؤَْلِسَنتِِهْم َما لَ

َ َوالَِّذٌَن }َومِ  ِ َوِباْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَما هُْم بُِمْإِمنٌَِن، ٌَُخاِدعُوَن َّللاَّ َن النَّاِس َمْن ٌَمُوُل آَمنَّا بِاّللَّ
ُ َمَرًضا َولَُهْم  آَمنُوا َوَما ٌَْخَدعُوَن إِالَّ أَْنفَُسُهْم َوَما ٌَْشعُُروَن، فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َفَزاَدهُُم َّللاَّ

[ .... فً آٌات كثٌرة، وسور بمجملها فً ٓٔ-1ٌب أَِلٌٌم بَِما َكانُوا ٌَْكِذبُوَن{ ]البمرة: َعذَا
 المرآن الكرٌم تتحدث عنهم.

وفً الصحٌحٌن: "ما من عبد ٌشهد أن ال إله إال هللا.. صدلا من للبه، إال حرمه 
ثعلبة: "إن  بنفاشترط الصدق من الملب، كما اشترطه فً لوله لضمام  (ٗ)هللا على النار"

 .(٘)صدق لٌدخلن الجنة"
المحبة، فٌحب المإمن هذه الكلمة، وٌحب العمل بممتضاها، وٌحب أهلها  -خامسا:

العاملٌن بها، وإال لم ٌتحمك اإلٌمان، ولم تكتب له النجاة، ومن أحب شٌبا من دون هللا 
ٌَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن َّللاَِّ  ِ َوالَِّذٌَن آَمنُوا فمد جعله هلل ندا: }َوِمَن النَّاِس َمْن   أَْنَداًدا ٌُِحبُّونَُهْم َكُحّبِ َّللاَّ

ِ{ ]البمرة:   [ .٘ٙٔأََشدُّ ُحبًّا ّلِلَّ
                                                             

 .(2ٕ، رلم ٘٘/ٔ( ، ومسلم )5ٗٗ2، رلم ٕٔٗ/ٕأخرجه أحمد )(ٔ)
، رلم 5ٓٗ/ٓٔ( ، وابن حبان )2ٔ، رلم ٕٔ/ٔ( . وأخرجه أٌضا: أبو عوانة )ٖٔ، رلم 5٘/ٔأخرجه مسلم )(ٕ)

ٖٗ٘ٗ. ) 
 .ومن ؼرٌب الحدٌث: "الحابط": البستان

 (.٘ٔ، رلم ٕٔ/ٔ( . وأخرجه أٌضا: ابن أبى عاصم )1ٖٙ/ٗ( ، وأخرجه الخطٌب )ٗٙٔ/ٗذكره الحكٌم )(ٖ)
، ولال النووي فً "األربعٌن النووٌة": حدٌث حسن صحٌح، روٌناه ٖٕٔ/ ٔالسنة": وأخرجه البؽوي فً "شرح 

فً "كتاب الحجة" بإسناد صحٌح، والحجة كتاب للشٌخ أبً الفتح نصر بن إبراهٌم الممدسً. وانظر "جامع 
 .ٖ٘ٙ، ٖٗٙالعلوم والحكم" ص

فً اإلٌمان، باب من لمً هللا باإلٌمان ، ومسلم ٕٕٙ/ ٔأخرجه البخاري فً العلم، باب من خّص بالعلم لوما (ٗ)
 .ٔٙ/ ٔوهو ؼٌر شاّن: 

 ..ٔٗ، ٓٗ/ ٔ، ومسلم فً اإلٌمان: ٙٓٔأخرجه البخاري فً اإلٌمان / (٘)
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وعبلمة حب العبد ربه: تمدٌم محابه وإن خالفت هواه، وبؽض ما ٌبؽض ربه 
-وإن مال إلٌه هواه، ومواالة من والى هللا ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله 

، وهً (ٔ)والتفاء أثره ولبول هداه. وهذه كلها شروط فً المحبة ال تتحمك إال بها -ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)مإشر على حب هللا للعبد بعد ذلن

ومتى استمرت هذه الكلمة فً النفس والملب، فإنه ال ٌعدلها شًء، وال ٌفضل 
اإلٌمان: "ثبلث من كن علٌها، فإن حبها ٌمؤل الملب فبل ٌتسع لؽٌرها، وعندبذ ٌجد حبلوة 

فٌه وجد بهن حبلوة اإلٌمان: أن ٌكون هللا ورسوله أحب إلٌه مما سواهما، وأن ٌحب 
 .(ٖ)المرء ال ٌحبه إال هلل، وأن ٌكره أن ٌعود فً الكفر كما ٌكره أن ٌُمذؾ فً النار"

اإلخبلص، ومعناه: صدق التوجه إلى هللا تعالى، وتصفٌة العمل بصالح النٌة،  -سادسا:
 عن كل شاببة من شوابب الشرن وألوانه.

ولد تواردت اآلٌات المرآنٌة الكرٌمة، واألحادٌث النبوٌة الشرٌفة، تإكد هذا 
 الشرط، وتجعله سببا لمبول األعمال عند هللا تعالى. لال هللا سبحانه وتعالى:

ٌَن ُحَنفَ  َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ َكاةَ َوذَِلَن }َوَما أُِمُروا إِالَّ ِلٌَْعبُُدوا َّللاَّ بلةَ َوٌُْإتُوا الزَّ اَء َوٌُِمٌُموا الصَّ
 [ .ِ٘دٌُن اْلمٌََِّمِة{ ]البٌنة: 

ٌَن{ ]الزمر:  َ ُمْخِلًصا لَهُ الّدِ  [ .ٕ}فَاْعبُِد َّللاَّ
وفً حدٌث عتبان بن مالن، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " إن هللا لد حرم على النار من لال 

 .(ٗ)ى بذلن وجه هللا"ال إله إال هللا ٌبتؽ
واآلٌات واألحادٌث فً اإلخبلص كثٌرة جدا، فهو سبب المبول عند هللا عز 

 وجل، فبل ٌمبل هللا تعالى من العمل إال ما كان خالصا لوجهه، وموافما لشرعه.
ومع هذه الشروط مجتمعة، ال بد من اإللامة على هذه الكلمة; لٌختم للعبد بها  -سابعا:

 -رضً هللا عنه-ما األعمال بالخواتٌم، ففً حدٌث مسلم عن أبً هرٌرة ختاما حسنا، فإن
لال: "إن الرجل لٌعمل الزمان الطوٌل بعمل أهل الجنة، ثم ٌختم له عمله  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً 

بعمل أهل النار، وإن الرجل لٌعمل الزمان الطوٌل بعمل أهل النار، ثم ٌختم له عمله 
 .(٘)بعمل أهل الجنة"

: " إن أحدكم ٌجمع خلمه فى بطن أمه -رضً هللا عنه-وفً حدٌث ابن مسعود 
أربعٌن ٌوما ثم ٌكون علمة مثل ذلن ثم ٌكون مضؽة مثل ذلن ثم ٌبعث هللا إلٌه ملكا 
وٌإمر بؤربع كلمات وٌمال له اكتب عمله ورزله وأجله وشمى أو سعٌد ثم ٌنفخ فٌه 

الجنة حتى ما ٌكون بٌنه وبٌن الجنة إال ذراع  الروح فإن الرجل منكم لٌعمل بعمل أهل
فٌسبك علٌه الكتاب فٌعمل بعمل أهل النار فٌدخل النار وإن الرجل لٌعمل بعمل أهل 
النار حتى ٌكون بٌنه وبٌن النار إال ذراع فٌسبك علٌه الكتاب فٌعمل بعمل أهل الجنة 

 .(ٙ)فٌدخل الجنة "
ذا كتاب من رب العالمٌن فٌه أسماء وفً الحدٌث:" أتدرون ما هذان الكتابان؟ ه

أهل الجنة وأسماء آبابهم ولبابلهم ثم أجمل على آخرهم فبل ٌزاد فٌهم وال ٌنمص منهم 

                                                             
 .1ٖٖ/ ٔمعارج المبول": (ٔ)
 .، الطبعة الثانٌة، الماهرة15انظر: "التصور اإلسبلمً لئلنسان والكون" ص(ٕ)
 .، كبلهما فً كتاب اإلٌمانٙٙ/ ٔ، ومسلم: 2ٕ/ ٔأخرجه البخاري: (ٖ)
، 2ٗٔ( . وأخرجه أٌضا: الطٌالسى )ص ٖٖ، رلم ٘٘ٗ/ٔ( ، ومسلم )٘ٔٗ، رلم ٗٙٔ/ٔأخرجه البخارى )(ٗ)

، رلم ٕٗٔ/ٓٔ( ، والبٌهمى )ٓ٘، رلم 5ٕ/1ٔ( ، والطبرانى )ٖ٘ٙٔ، رلم 22/ٖ( ، وابن خزٌمة )ٕٔٗٔرلم 
ٕٓٔ25.) 

 .ٖٕٙٓ/ٗ(:صٖٕٗٙ) صحٌح مسلم (٘)
( ٖٕٗٙ، رلم ٖٕٙٓ/ٗ( ، ومسلم )ٖٖٙٓ، رلم 2ٗٔٔ/ٖ( ، والبخارى )ٕٖٗٙ، رلم 1ٕٖ/ٔأحمد ) أخرجه(ٙ)

( ولال: حسن صحٌح. وابن ماجه 2ٖٕٔ، رلم ٙٗٗ/ٗ( والترمذى )2ٓ1ٗ، رلم 1ٕٕ/ٗ( ، وأبو داود )ٖٕٗٙ
 (.2ٙ، رلم 5ٕ/ٔ)
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أبدا هذا كتاب من رب العالمٌن فٌه أسماء أهل النار وأسماء آبابهم ولبابلهم ثم أجمل 
ب الجنة ٌختم له على آخرهم فبل ٌزاد فٌهم وال ٌنمص منهم أبدا سددوا ولاربوا فإن صاح

بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل وإن صاحب النار ٌختم له بعمل أهل النار وإن عمل 
 .(ٔ)أى عمل فرغ ربكم من العباد فرٌك فى الجنة وفرٌك فى السعٌر"

 َ ٌَُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ ولد أمر هللا تعالى باإللامة على اإلسبلم والتوحٌد: }ٌَا أَ
 [ .ٕٓٔتُمَاتِِه َوال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن{ ]آل عمران:  َحكَّ 

 ولد جاءت األحادٌث الشرٌفة تبٌن هذا المعنى:
 .(ٕ)روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال:" من مات ال ٌشرن باهلل شٌبا دخل الجنة"

ا دخل الجنة ومن مات ٌشرن باهلل شٌبا :" من مات ال ٌشرن باهلل شٌب-ملسو هيلع هللا ىلص-وعنه 
 .(ٖ)دخل النار"

وفً حدٌث أبً ذر: "ما من عبد لال: ال إله إال هللا، ثم مات على ذلن، إال دخل 
الجنة، لال أبو ذر للت وإن زنى وإن سرق لال وإن زنى وإن سرق لال فى الرابعة 

 .(ٗ)وإن رؼم أنؾ أبى ذر"
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "من مات وهو ٌعلم  -رضً هللا عنه-وعن عثمان بن عفان 
 .(٘)أن ال إله إال هللا، دخل الجنة"
لال: "من كان آخر كبلمه ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبً  -رضً هللا عنه-وعن معاذ بن جبل 
 .(ٙ)إله إال هللا، وجبت له الجنة"

ٌمان، حتى ٌستحك دخول لال البٌهمً: فً هذٌن الحدٌثٌن َشَرَط الوفاة على اإل
 .(2)الجنان بوعد هللا تعالى جده"

على كلمة التوحٌد بشروطها تلن، واحذر من كل ما  -أٌها المسلم-فاحرص 

 .(1)ٌنافٌها، فإن ما ٌنافٌها وٌولع فً الشرن لد ٌكون أخفى من دبٌب النمل

                                                             
حٌح. ( ولال: حسن ؼرٌب صٕٔٗٔ، رلم5ٗٗ/ٗ( ، والترمذى )ٖٙ٘ٙ، رلم 2ٙٔ/ٕأخرجه أحمد )(ٔ)

 ( .1ٙٔ/٘( . وأخرجه أٌضا: أبو نعٌم فى الحلٌة )2ٖٗٔٔ، رلم ٕ٘ٗ/ٙوالنسابى فى الكبرى )
 ومن ؼرٌب الحدٌث: "أجمل على": أى جمع..

 )عن أبى الدرداء. أبو ٌعلى عن أبى سعٌد. الطبرانى عن معاذ(:(ٕ)
، 5ٗ/ٔ( ، ومسلم )1ٔٔٔ، رلم 2ٔٗ/ٔ( ، والبخارى )ٕٖ٘ٙ، رلم 1ٕٖ/ٔحدٌث ابن مسعود: أخرجه أحمد )

 (.5ٕرلم 
 ( .ٕٗٓٗ، رلم 2ٔٔ/ٗ( ، والطبرانى )2ٖٕٓ٘، رلم ٙٔٗ/٘حدٌث أبى ٌوب: أخرجه أحمد )

( ، 5ٖٙٓٔ، رلم 2ٕٙ/ٙ( ، والنسابى فى الكبرى )2٘12ٕ، رلم ٓ٘ٗ/ٙحدٌث أبى الدرداء: أخرجه أحمد )
 ( .ٕٕٙوأبو نعٌم )/

 ( .2ٙ1ٔٔ، رلم 25/ٖ( . وأخرجه أٌضا: أحمد )ٕٙٓٔ، رلم ٕٖٓ/ٕحدٌث أبى سعٌد: أخرجه أبو ٌعلى )
 (.2٘، رلم ٙٗ/ٕٓحدٌث معاذ: أخرجه الطبرانى )

( . 5ٖ، رلم 5ٗ/ٔ( ، ومسلم )ٓٙٓٔ، رلم ٕٕٖ/ٔ( ، وعبد بن حمٌد )2ٕٗ٘ٔ، رلم 5ٖٔ/ٖأخرجه أحمد )(ٖ)
 .(2ٖ٘ٓٔ، رلم ٗٗ/2( ، والبٌهمى )21ٕٕ، رلم 11ٔ/ٗوأخرجه أٌضا: أبو ٌعلى )

 ( .5ٗ، رلم 5٘/ٔ( ، ومسلم )15ٗ٘، رلم 5ٖٕٔ/٘( ، والبخارى )ٕٗٓ٘ٔ، رلم ٙٙٔ/٘ه أحمد )أخرج(ٗ)
( ، والنسابى ٕٔٓ، رلم ٖٓٗ/ٔ( ، وابن حبان )ٕٙ، رلم ٘٘/ٔ( ، ومسلم )ٗٙٗ، رلم ٘ٙ/ٔأخرجه أحمد )(٘)

، 5ٔ/ٔة )( ، وأبو عوان٘٘، رلم 1ٗ( . وأخرجه أٌضا: عبد بن حمٌد )ص 5ٖ٘ٓٔ، رلم 2ٕٗ/ٙفى الكبرى )
 ( .ٓٔرلم 
، رلم ٖ٘ٓ/ٕٓ( ، والطبرانى )5ٕٗ٘، رلم ٖٗٔ/ٖ( ، وأبو داود )1ٕٕٓٔ، رلم 2ٕٗ/٘أخرجه أحمد )(ٙ)

( . وأخرجه 252ٕٔ، رلم ٖ٘٘/ٙ( ولال: صحٌح اإلسناد. والبٌهمى )55ٕٔ، رلم ٖٓ٘/ٔ( ، والحاكم )2ٕ2
 أٌضا: ابن خزٌمة.

 .ٖٙاإلٌمان: (2)
وما بعدها، "فتح  5ٙ، "تٌسٌر العزٌز الحمٌد" ص1ٖٙ-21ٖ/ ٔ"معارج المبول" فً هذه الشروط راجع: (1)

 .1ٔ، ٙ، ٘/ ٕ، "مجموعة الرسابل والمسابل النجدٌة": 5ٔالمجٌد" ص
. 
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 وتلن الشروط السابمة، لد جمعها بعض العلماء فً َنَسك واحد، فمال الشٌخ
 :(ٔ)حافظ الحكمً، رحمه هللا

 العلم والٌمٌن والمبول               واالنمٌاد فادِر ما ألول
 والصدق واإلخبلص والمحبة     وفمن هللا لما أحبّه

فً لصٌدته النونٌة، مشٌرا إلى أسنان هذا المفتاح  -رحمه هللا-ولال ابن المٌم 
سبلم، وتحمٌك تلن الشروط السابمة الذي تفتح به أبواب الجنة، وهً العمل بشرابع اإل

 :(ٕ)لال
 هذا، وفتح الباب لٌس بممكن          إال بمفتاح على أسنان
 مفتاحه بشهادة اإلخبلص والتو       حٌد، تلن شهادة اإلٌمان
 أسنانه األعمال، وهً شرابع الـ      ـإسبلم، والمفتاح باألسنان

 من حل إشكال لذي العرفان! ال تُلِؽٌَْن هذا المثال فكم به            
 

 المرآن
ُ اْنبِعَاثَُهْم فَثَب َطُهْم َولٌَِل اْلعُُدوا  ةً َولَِكْن َكِرَه ّللا  َمَع اْلمَاِعِدٌَن }َولَْو أََراُدوا اْلُخُروَج أَلََعدُّوا لَهُ عُد 

 [ٙٗ({ ]التوبة : ٙٗ)

 التفسٌر:
جهاد لتؤهَّبوا له بالزاد والراحلة، ولكن هللا إلى ال -أٌها النبً-ولو أراد المنافمون الخروج معن 

كره خروجهم فثَمَُل علٌهم الخروج لضاء ولدًرا، وإن كان أمرهم به شرعا، ولٌل لهم: تخلفوا مع 
 الماعدٌن من المرضى والضعفاء والنساء والصبٌان.

[، أي:" ولو أراد ٙٗلوله تعالى:}َولَْو أََراُدوا اْلُخُروَج أَلََعدُّوا لَهُ عُدَّةً{ ]التوبة :  

 .(ٖ)إلى الجهاد لتؤهَّبوا له بالزاد والراحلة" -أٌها النبً-المنافمون الخروج معن 
ٌمول تعالى ذكره : ولو أراد هإالء المستؤذنون ، ٌا دمحم ، فً ترن  لال الطبري:" 

الخروج معن لجهاد عدّون ، الخروَج معن }ألعدوا له عدة{، ٌمول : ألعدوا للخروج عدة ، 
ولتؤّهبوا للسفر والعدّوِ أْهبَتهما "
(ٗ). 

 .(٘)أي : معن إلى الؽزو، لكانوا تؤهبوا له " لال ابن كثٌر:" 
ُ اْنبِعَاثَُهْم فَثَبََّطُهْم{ ]التوبة :   [، أي:" ولكن هللا كره خروجهم ٙٗلوله تعالى:}َولَِكْن َكِرهَ َّللاَّ

 .(ٙ)به شرعا"فثَمَُل علٌهم الخروج لضاء ولدًرا، وإن كان أمرهم 
ٌعنً : خروجهم لذلن، فثمَّل علٌهم الخروَج حتى استخفُّوا المعوَد فً لال الطبري:" 

 .(2)منازلهم ِخبلفن ، واستثملوا السفر والخروج معن ، فتركوا لذلن الخروج "
أي : أبؽض أن ٌخرجوا معن لَدًرا ، } فَثَبََّطُهْم { أي : أخرهم " لال ابن كثٌر:" 

(1). 
[، أي:" ولٌل لهم: تخلفوا مع ٙٗالى:}َولٌَِل اْلعُُدوا َمَع اْلَماِعِدٌَن{ ]التوبة : لوله تع 

 .(5)الماعدٌن من المرضى والضعفاء والنساء والصبٌان"
 .(ٓٔ)أي : لدًرا" لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .ٕٖ/ٔعارج المبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول: انظر: (ٔ)
 .2ٗٗ/ ٕشرح ابن عٌسى:(ٕ)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .22ٕ-2ٕٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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ٌعنً : العدوا مع المرضى والضعفاء الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفمون ، ومع  لال الطبري:" 
ان ، واتركوا الخروج مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمجاهدٌن فً سبٌل هللا، وكان تثبٌط هللا النساء والصبٌ

إٌاهم عن الخروج مع رسوله ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن به ، لعلمه بنفالهم وؼشهم لئلسبلم وأهله ، وأنهم لو 
وهم ولم ٌنفعوا. وذكر أن الذٌن استؤذنوا رسول  هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً المعود كانوا : " خرجوا معهم ضرُّ

ٍ ابن سلول " ، و " الجد بن لٌس " ، ومن كانا على مثل الذي كانا علٌه" ًّ عبد هللا بن أب
(ٔ). 

عن ابن إسحاق لال : "كان الذٌن استؤذنوه فٌما بلؽنً ، من ذوي الشرؾ ، منهم : عبد  
ًّ ابن سلول ، والجّد بن لٌس ، وكانو ا أشرافًا فً لومهم ، فثبطهم هللا ، لعلمه بهم ، أن هللا بن أب

 .(ٕ)ٌخرجوا معهم ،  فٌفسدوا علٌه جنده"
 [، وجهان:ٙٗلوله تعالى:}َولٌَِل اْلعُُدوا َمَع اْلَماِعِدٌَن{ ]التوبة : وفً  

 .(ٖ)أحدهما : مع الماعدٌن بؽٌر عذر ، لاله الكلبً
 . (ٗ)والصبٌان ، حكاه علً بن عٌسىوالثانً : مع الماعدٌن بعذر من النساء 

 :(٘)وفً لابل ذلن لوالن
 ، ؼضباً علٌهم ، لعلمه بذلن منهم . -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أنه النبً 

 والثانً : أنه لول بعضهم لبعض .
وكان أحمد بن حنبل رضً هللا عنه ٌمول إن هللا تعالى ٌكره  لال ابو بكر الخبلل:" 

ما ٌكره المعصٌة من الطابع. حكاه ابن أبً داود، ولرأ: }ولو أرادوا الطاعة من العاصً ك
 .(ٙ)طاعة هللا، وهللا ٌكرهه"«: انبعاثهم»الخروج ألعدوا له عدة ولكن كره هللا انبعاثهم{، و

 الفوابد:
 سوابك الشر تحول بٌن صاحبها وبٌن فعل الخٌر. -ٔ
ٌعٌنه علٌه، إذ أن أهم المفاسد ٌتضح من اآلٌة: أن هلل حكماً حٌن ٌرضى لعبده شٌباً وال  -ٕ

المترتبة على خروج هإالء مع المإمنٌن: زٌادة المإمنٌن خباالً أي: فساداً وشرا، 
وإٌضاعهم خبللهم بالسعً بٌنهم بالفساد والشر، وإرادتهم الفتنة، وفً المإمنٌن سماعون 
ور لهم لابلون منهم، مستجٌبون لهم، فٌنتج من سعً هإالء ولبول هإالء من الشر

 .(2)والمفاسد ما هو أعظم من مصلحة خروجهم
ومن الفوابد: أن فعل العبد باختٌاره ولدرته، لموله تعالى: }َوَلْو أََراُدوا اْلُخُروَج أَلََعدُّوا  -ٖ

 لَهُ عُدَّةً{، فؤثبت للعبد إتٌانا بمشٌبته وإعداًدا بإرادته.
نَّ ما أصابه لم ٌكن لٌخطبه وأنَّ حمٌمة اإلٌمان بالمضاء والمََدْر، هً: أْن ٌعلم العبد أأن  -ٗ

 -عز وجل  -ما أخطؤه لم ٌكن لٌصٌبه، وأنه لو فَعََل ما فَعَْل فإنه لن ٌَْحِجَب لضاء هللا 
 -، لهذا وجب التسلٌم هلل -عز وجل  -ولدره، ألنه ال ٌمكن أن ٌفعل خبلؾ ما لدََّر هللا 

 -ار للعبد فٌها أن ٌَُسلَِّم هلل فً أمره، ووجب فً أَْمِر المصابب التً ال اختٌ -عز وجل 
عز  -الذي ٌمضٌه، ولضاء هللا  -عز وجل  -ذلن، وأن ٌإمن بمضاء هللا  -عز وجل 
 ، وهذا المضاء له جهتان:-عز وجل  -هو إنفاذه ما لَدَّر -وجل 

، وهً فعله سبحانه وتعالى، وفعله بؤن ٌمضً صفة من -عز وجل  -جهة متعلمة باهلل   - أ
 صفاته.

جل  -على العبد أن ٌُِحبََّها وأن ٌرضى بها ألنها صفة من صفات هللا  فهذه ٌجب
 .-جبلله 

                                                             
 .22ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22ٕ/ٗٔ(:ص22ٓٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٔٔالعمٌدة رواٌة أبً بكر الخبلل:(ٙ)
 .(1ٖ/ ٕ(، وانظر: ))منهاج السنة(( )1ٕ٘انظر: ))شرح العمٌدة الطحاوٌة(( )ص: (2)
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 جهة متعلمة بالعبد ال بالرب، فٌكون َمْمِضٌاً على العبد. - ب
 والممضً على العبد نوعان:

 ممضً علٌه من جهة المصابب. - أ
 وممضً علٌه من جهة المعاٌب. - ب

عََلَها بإرادته، لهذا بََحَث والمصاٌب ربما كان ال اختٌار له فٌها، والمعاٌب فَ 
العلماء مسؤلة الّرضا بالمضاء وهل المضاء تسلٌم له، ٌعنً الرضا به؟ وتحمٌك المول فً 
هذه المسؤلة أْن تَْعلََم أَنَّ المضاء ؼٌر الَمْمِضً، الممضً هذا تَعَلُّْك المضاء بالعبد، 

ًَ وهو فعله، ولد ٌمال فٌما ٌ -عز وجل  -والمضاء هو لضاء هللا  تعلك بالعبد: هذا لُِض
علٌه وصار لضاًء علٌه، فٌكون لََضاء بالنسبة للعبد وهو َمْمِضً، لهذا نمول: جهة الرب 

على  -عز وجل  -فً المضاء هذه نرضى بها ونحبها، وأما ما ٌمضٌه هللا  -عز وجل  -
أن ال  العبد فإنه ما كان من المعاٌب من المعاصً واآلثام التً تمع منه فإنه ٌجب علٌه

 ٌرضى بها.
ٌعنً: َولَعَْت علٌه لكن ٌجب علٌه أن ٌكره ذلن الذي ولع منه ولو كان لضاًء، 
وٌجب علٌه أن ٌسارع باالنسبلخ من آثاره بالتوبة واإلنابة، فبل ٌُِحبُّ هذا العٌب وال هذا 
الذنب مع أنه لضاء وال ٌرضى به; بل ٌسارع فً تخلٌص نفسه منه، وأما ما كان من 

المصابب التً ٌُصاب بها العبد فإّن الرضا بها ُمْستََحْب ؼٌر واجب، إذا أُِصٌَب لبٌل 
}َوَمن ٌُْإِمْن بِاهللِ ٌَْهِد لَْلبَهُ{  -عز وجل  -بمصٌبة فإنَّ الرضا بها مستحب، كما لال 

[ ، لال علممة رحمه هللا "هو الرجل تصٌبه المصٌبة فٌعلم أنها من عند هللا ٔٔ]التؽابن:
 . (ٔ)ٌسلّم"فٌرضى و

ِ الذي هو من المصابب مستحب ال واجب بالنظر إلى تعلّمه  ًّ فالرضا بالَمْمِض

 بالعبد وهو الَمْمِضً.
أما بالنظر إلى تعلمه باهلل فسواء كان من المصاٌب أو من المعاٌب فإنه ٌجب 

 -ألّن هللا  -عز وجل  -بؤفعاله وصفاته ومحبة أفعال هللا  -عز وجل  -الّرضا عن هللا 
ٌفعل ما ٌفعل عن حكمة عظٌمة، كما لال سبحانه: }َوَلْو أََراُدوا الُخُروَج  -عز وجل 

( لَْو َخَرُجوا ٙٗأَلََعدُّوا لَهُ عُدَّةً َولَِكن َكِرهَ هللاُ اْنبِعَاثَُهْم فَثَبََّطُهْم َولٌَِل اْلعُُدوا َمَع المَاِعِدٌَن )
ٌمضً بحكمته ما ٌشاء،  -عز وجل  -[ ، فاهلل 2ٗ-ٙٗوبة:فٌِكُْم َما َزاُدوكُْم إِالَّ َخبَاالً{ ]الت

 وله الحكمة البالؽة، ال ٌُْسؤُل عما ٌفعل وهم ٌسؤلون.
َص من ذلن أنَّ ما أصاب العبد لم ٌكن لٌخطبه، وما أخطؤه لم ٌكن  فإذاً تَلَخَّ

 لٌصٌبه.
 وٌتصل بهذا البحث، أو نطوٌه ألنه لد ٌطول علٌنا.

 
 المرآن

ُ }لَْو َخَرُجوا  اُعوَن لَُهْم َوّللا   فٌِكُْم َما َزاُدوكُْم إِال  َخبَااًل َوأَلَْوَضعُوا ِخاَللَكُْم ٌَْبغُونَكُُم اْلِفتْنَةَ َوفٌِكُْم َسم 
 [5ٗ({ ]التوبة : 5َٗعِلٌٌم بِالظ اِلِمٌَن )

 التفسٌر:
الشر للجهاد لنشروا االضطراب فً الصفوؾ و -أٌها المإمنون-لو خرج المنافمون معكم 

والفساد، وألسرعوا السٌر بٌنكم بالنمٌمة والبؽضاء، ٌبؽون فتنتكم بتثبٌطكم عن الجهاد فً سبٌل 
عٌون لهم ٌسمعون أخباركم، وٌنملونها إلٌهم. وهللا علٌم بهإالء  -أٌها المإمنون-هللا، وفٌكم 

 المنافمٌن الظالمٌن، وسٌجازٌهم على ذلن.

                                                             
 .ٕٔٗ/ٖٕاخرجه الطبري: (ٔ)
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[، أي:" لو خرج 2َٗما َزاُدوكُْم إِالَّ َخبَااًل{ ]التوبة : لوله تعالى:}َلْو َخَرُجوا فٌِكُْم  
 .(ٔ)للجهاد لنشروا االضطراب فً الصفوؾ والشر والفساد" -أٌها المإمنون-المنافمون معكم 

ا ، ولذلن ثبَّطتُهم عن  لال الطبري:"  ٌمول : لم ٌزٌدوكم بخروجهم فٌكم إال فساًدا وضرًّ
 .(ٕ)الخروج معكم"
 [، وجهان:2ٗتعالى:}لَْو َخَرُجوا فٌِكُْم َما َزاُدوكُْم إِالَّ َخبَااًل{ ]التوبة : لوله وفً  
 .(ٖ)ٌعنً: اضطراباً. حكاه ابن عٌسىأحدهما: 

 .(٘)وحكاه الماوردي عن ابن عباس، (ٗ)والثانً : فساداً، لاله أبو عبٌدة
 خارجٌن خباالً ؟ فإن لٌل : فلم ٌكونوا فً خبال فٌزدادوا بهإالء ال لال الماوردي:" 

 .(ٙ)"لٌل هذا من االستثناء المنمطع، وتمدٌره : ما زادوكم لوة ، ولكن أولعوا بٌنكم خباالً 
فً جمهرة المسلمٌن إنما ٌمصد إلى بعض « الخبال»ولٌل:"الممتضً لوجود أصل 

ضعفاء اإلٌمان الذٌن ٌسمعون إلى لول المنافمٌن، وٌتؤثرون به فً ضعؾ عزابمهم، ورعب 
اعُوَن لَُهْم{" للوبهم، وخوفهم من مبللاة العدو، وهم الممصودون بموله }َوفٌِكُْم َسمَّ
(2). 

[، أي:" وألسرعوا السٌر بٌنكم بالنمٌمة 2ٗلوله تعالى:}َوأَلَْوَضعُوا ِخبَللَكُْم{ ]التوبة :  
 .(1)والبؽضاء"
ٌمول : وألسرعوا بركاببهم السٌَّر بٌنكم"لال الطبري:" 

(5). 
 .(ٓٔ)أي: ألسرعوا خبللكم أي بٌنكم، وأصله من التخلل" بو عبٌدة:"لال أ 
 .(ٔٔ)عن مجاهد لوله : "}وألوضعوا خبللكم{، لال : ألسرعوا األزلة" 
وعن مجاهد أٌضا: "}وألوضعوا خبللكم ٌبؽونكم الفتنة{، ٌبطبونكم لال : رفاعة بن  

" ًّ ًّ ابن سلول ، وأوس بن لٌظ التابوت ، وعبد هللا بن أب
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)عن السدي لوله: "}ألوضعوا خبللكم{، ٌمول: أوضعوا رحالهم، حتى ٌدخلوا بٌنكم" 

 .(ٗٔ)عن لتادة : "}وألوضعوا خبللكم{ ، لال : ألسرعوا خبللكم، ٌبؽونكم الفتنة بذلن" 
 .(٘ٔ)عن لتادة أٌضا: لوله: "}خبللكم{، ٌمول: بٌنكم"و 
خباال{، لال : هإالء المنافمون فً ؼزوة }لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال »عن ابن زٌد: 

تبون. ٌسلًِّ هللا عنه نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن فمال : وما ٌُحزنكم ؟}لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال 
لونكم"، }وألوضعوا خبللكم ٌبؽونكم الفتنة{،  خباال{،! ٌمولون :"لد ُجمع لكم ، وفُِعل وفُِعل، ٌخذِّ

 .(ٙٔ)«الكفر

                                                             
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌوم: (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
 .1ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌوم: (٘)
 .1ٖٙ/ٕالنكت والعٌوم:(ٙ)
 .22ٔفً ضوء العصمة واالجتهاد: -ملسو هيلع هللا ىلص  -آٌات عتاب المصطفى انظر:  (2)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .21ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٔٙ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
 .1ٕٓ/ٗٔ(:ص22ٗٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕٓ/ٗٔ(:ص22ٖٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٓ1ٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕٓ/ٗٔ(:ص22٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .1ٓ1ٔ/ٙ(:ص5ٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٕٓ/ٗٔ(:ص22ٙٙٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
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"إٌضاع الخٌل والركاب" ، وهو اإلسراع بها فً السٌر ، ٌمال للنالة من «: اعاإلٌض»و 
إذا أسرعت السٌر : " وضعت النالة تََضع َوضعًا وَمْوضوًعا " ، و " أوضعها صاحبها " ، إذا 

 :(ٔ)جّد بها وأسرع ، " ٌوضعها إٌضاًعا " ، ومنه لول درٌد بن الصمة
ٌْتَنًِ فٌَِها َجذَْع          أَُخبُّ فٌَِها َوأََضعْ       ٌَا لَ

وأما أصل "الخبلل"، فهو من" الَخلَل" ، وهً الفَُرج تكون بٌن الموم ، فً الصفوؾ 
ٌَاطٌن ، كؤنها[ أَْوالُد  فُوِؾ ال ٌَتََخلَّلكُْم ]الشَّ وا فًِ الصُّ وؼٌرها. ومنه لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص :"تََراصُّ

 .(ٕ)الحذَؾِ 
[، أي:" ٌبؽون فتنتكم بتثبٌطكم عن الجهاد فً 2ٗونَكُُم اْلِفتْنَةَ{ ]التوبة : لوله تعالى:}ٌَْبؽُ  
 .(ٖ)سبٌل هللا"
ٌطلبون لكم ما تفتنون به ، عن مخرجكم فً مؽزاكم ، بتثبٌطهم إٌاكم  لال الطبري:" 
 .(ٗ)عنه"

 ٌبؽونكم الفتنة{، ٌبؽونكم: عبد هللا بن نبتل وعبد هللا بن أبً بن سلولعن مجاهد:"}
 .(٘)ورفاعة بن تابوت وأوس بن لٌظً"

. وروي عن عبد الرحمن بن زٌد نحو (ٙ)عن السدي }ٌبؽونكم الفتنة{، ٌمول: الكفر"
 .(2)ذلن

اعُوَن لَُهْم{ ]التوبة :   عٌون لهم  -أٌها المإمنون-[، أي:" وفٌكم 2ٗلوله تعالى:}َوفٌِكُْم َسمَّ
 .(1)ٌسمعون أخباركم، وٌنملونها إلٌهم"

 .(5)أي: مطٌعون لهم سامعون" عبٌدة:" لال أبو 
أي : مطٌعون لهم ومستحسنون لحدٌثهم وكبلمهم ، ٌستنصحونهم وإن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)كانوا ال ٌعلمون حالهم ، فٌإدي هذا إلى ولوع شر بٌن المإمنٌن وفساد كبٌر "

 .(ٔٔ)}وفٌكم سماعون لهم{، لال: مبلؽون" عن ابن زٌد:"
 .(ٕٔ)}وفٌكم سماعون لهم{، ٌسمعون ما تؤتون به لعدوكم" وعن ابن زٌد اٌضا:" 
 .(ٖٔ)عن مجاهد لوله: "}وفٌكم سماعون لهم{: محدثٌن بؤحادٌثهم، عٌونا ؼٌر منافمٌن" 
وعن مجاهد أٌضا: لوله: "}وفٌكم سماعون لهم{، لال: عٌون للمنافمٌن، عبد هللا بن أبً  

 .(ٔ)بمنافمٌن، هم عٌون للمنافمٌن"بن سلول، ورفاعة ابن تابوت وأوس بن لٌظً لٌسوا 

                                                             
، واللسان )وضع( ، وؼٌرهما ، وهذا رجز لاله درٌد فً ٌوم ؼزوة حنٌن ، وكان  1ٕ:  ٗسٌرة ابن هشام (ٔ)

خرج مع هوزان ، علٌهم مالن بن عوؾ النصري ، ودرٌد بن الصمة ٌومبذ شٌخ كبٌر ، لٌس فٌه شًء إال 
ن ٌكون لدرٌد بن الصمة رأي التٌمن برأٌه ومعرفته بالحرب ، وكان شًٌخا مجربًا . وكان مالن بن عوؾ كره أ

ٌْتنًِ فٌِها َجذَْع ... أَُخبُّ فٌها وأََضعْ   فً حربهم هذه أو ذكر ، فمال درٌد : " هذا ٌوم لم أشهده ولم ٌفتنً " . ٌَا لَ
َمْع ... َكؤَنََّها َشاةٌ َصَدعْ   أَلُوُد َوْطفَاء الزَّ

ضع . ثم وصؾ فرسه فٌما تمنى. " وطفاء " " الجذع " ، الصؽٌر الشاب. و " الخبب " ، ضرب من السٌر كالو
، طوٌلة الشعر ، و " الزمعة " الهنة الزابدة الناتبة فوق ظلؾ الشاة. و " الشاة " هنا : الوعل وهو شاة الجبل. و 

 ." صدع " الفتى الموي من األوعال
 .25ٕ-21ٕ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .25ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٓ1ٔ/ٙ(:ص5ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٓ1ٔ/ٙ(:ص5ٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٓ1ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٔٙ/ٔمجاز المرآن: (5)
 .ٓٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٓ5ٔ/ٙ(:ص52ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٓ5ٔ/ٙ(:ص51ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٓ1ٔ/ٙ(:صٓٓٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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ُ َعِلٌٌم بِالظَّاِلِمٌَن{ ]التوبة :   [، أي:" وهللا علٌم بهإالء المنافمٌن 2ٗلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٕ)الظالمٌن، وسٌجازٌهم على ذلن"

فؤخبر بؤنه ٌعلم ما كان ، وما ٌكون ، وما لم ٌكن لو كان كٌؾ كان  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)ٌكون"
 الفوابد:
 خطر اندساس المنافمٌن فً المجتمع اإلسبلمً. -ٔ
أن جود منافمٌن فً صفوؾ المإمنٌن خطر علٌهم وضرر كبٌر لهم فلذا ٌنبؽً أن ال  -ٕ

 ٌشركوا فً أمر، وأن ال ٌعول علٌهم فً مهمة.
أنه لد ٌلتبس على المإمنٌن أمر المنافمٌن، حتى ٌصٌر لهم من السماعٌن، لال  -ٖ

اعُوَن لَُهْم{.تعالى:}َوفٌِكُْم سَ   مَّ
 وجوب األخذ بالحٌطة فً األمور ذات البال واألثر على حٌاة اإلسبلم والمسلمٌن. -ٗ
وٌستفاد من اآلٌة أن علم هللا أحاط بكل شًء، فإن العلم صفة من صفات هللا عز وجل،  -٘

أي: فً -وهو أول مراتب المدر األربع، وهو أن تإمن بؤن هللا علم ما كان فً األزل 
وٌعلم ما ٌكون فً الولت الحاضر، وٌعلم ما سٌكون فً المستمبل، وٌعلم  -الماضً
لال هللا تعالى عن الكفار لما طلبوا  -أي: ٌعلم ما لم ٌكن لو كان كٌؾ سٌكون-المستحٌل 

[ وهذا علم هللا بما لم ٌكن 1ٕالعودة إلى الدنٌا: }َوَلْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ{ ]األنعام:
ًٌْرا أَلَْسَمعَُهْم َولَْو لو كا ُ فٌِِهْم َخ ً عن الكفار: }َولَْو َعِلَم َّللاَّ ن كٌؾ ٌكون، ولال أٌضا

[ ، ولال هللا عن المنافمٌن الذٌن لم ٌخرجوا ٖٕأَْسَمعَُهْم لَتََولَّوا َوهُْم ُمْعِرُضوَن{ ]األنفال:
ُ اْنبَِعاثَُهْم فَثَبََّطُهْم َولٌَِل فً ؼزوة تبون: }َوَلْو أََراُدوا اْلُخُروَج أَلََعدُّوا لَهُ عُ  دَّةً َولَِكْن َكِرهَ َّللاَّ

[ وهم ما 2ٗ - ٙٗاْلعُُدوا َمَع اْلمَاِعِدٌَن * لَْو َخَرُجوا فٌِكُْم َما َزاُدوكُْم إِالَّ َخَبااًل{ ]التوبة:

 . (ٗ)خرجوا ولكن علم هللا ما سٌكون منهم لو خرجوا، فبل بد من اإلٌمان بعلم هللا تعالى
 المرآن

ِ َوهُْم كَ  اِرهُوَن }لَمَِد اْبتَغَُوا اْلِفتْنَةَ ِمْن لَْبُل َولَل بُوا لََن اأْلُُموَر َحت ى َجاَء اْلَحكُّ َوَظَهَر أَْمُر ّللا 
 [5ٗ({ ]التوبة : 5ٗ)

 التفسٌر:
 لمد ابتؽى المنافمون فتنة المإمنٌن عن دٌنهم وصدهم عن سبٌل هللا من لبل ؼزوة )تبون( ،

فوا لن  األمور فً إبطال ما جبت به، كما فعلوا ٌوم )أحد(  -أٌها النبً-وكشؾ أمرهم، وصرَّ
وٌوم )الخندق( ، ودبَّروا لن الكٌد حتى جاء النصر من عند هللا، وأعز جنده ونصر دٌنه، وهم 

 كارهون له.
 سبب النزول:

ًّ ابن أخرجه الطبري عن الحسن لوله : "}وللبوا لن األمور{، لال : منهم  عبد هللا بن أب
سلول ، وعبد هللا بن نبتل أخو بنً عمرو بن عوؾ ، ورفاعة بن رافع ، وزٌد بن التابوت 

وفٌهم ، فٌما حدثنا ابن حمٌد لال ، حدثنا سلمة ، عن دمحم بن إسحاق  . لال الطبري:"(٘)المٌنماعً"
 .(ٙ)لفتنة من لبل{، اآلٌة"، عن عمرو بن عبٌد ، عن الحسن البصري ، أنزل هللا : }لمد ابتؽوا ا

                                                                                                                                                                               
 .1ٓ5ٔ/ٙ(:ص5ٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
شرح كتاب السنة للبربهاري، عبد العزٌز بن عبد هللا بن عبد الرحمن الراجحً، دروس صوتٌة لام  انظر: (ٗ)

 .(]مرلم آلٌا[2بتفرٌؽها مولع الشبكة اإلسبلمٌة، الدرس)
 .1ٕٗ/ٗٔ(:ص21ٖٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٕٙ-1ٕٗ/ٗٔ(:ص21ٗٙٔ، لطعة من الخبر)1ٕٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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[، أي:" لمد ابتؽى المنافمون فتنة 1ٗلوله تعالى:}لَمَِد اْبتَؽَُوا اْلِفتْنََة ِمْن لَْبُل{ ]التوبة :  
 .(ٔ)المإمنٌن عن دٌنهم وصدهم عن سبٌل هللا من لبل ؼزوة )تبون( ، وكشؾ أمرهم"

ون الفتنة ألصحابن ، ٌا دمحم ، ٌمول تعالى ذكره : لمد التمس هإالء المنافم لال الطبري:" 
 ًّ التمسوا صدَّهم عن دٌنهم  وحرصوا على رّدهم إلى الكفِر بالتخذٌل عنه ،  كفعل عبد هللا بن أب
بن وبؤصحابن ٌوم أحٍد ، حٌن انصرؾ عنن بمن تبعه من لومه. وذلن كان ابتؽاءهم ما كانوا 

 .(ٕ)من لبل. وٌعنً بموله : }من لبل{، من لبل هذا"ابتؽوا ألصحاب وسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الفتنة 
فوا لن 1ٗلوله تعالى:}َولَلَّبُوا لََن اأْلُُموَر{ ]التوبة :   األمور  -أٌها النبً-[، أي:" وصرَّ

فً إبطال ما جبت به، كما فعلوا ٌوم )أحد( وٌوم )الخندق( ودبَّروا لن الكٌد"
(ٖ). 

ٌمول : وأجالوا فٌن وفً إبطال الدٌن الذي بعثن به هللا الرأَي بالتخذٌل  لال الطبري:" 
 .(ٗ)عنن، وإنكار ما تؤتٌهم به ، ورّده علٌن "

 .(٘)لال السدي:" أما للبوا لن األمور: فملبوها ظهرا لبطن: كٌؾ ٌصنعون؟!" 
لوا عنن أصحابن ، وٌردُّ   وا علٌن عن ابن إسحاق : "}وللبوا لن األمور{، أي : لٌخذِّ

 .(ٙ)أمرن }حتى جاء الحك وظهر أمر هللا{"
 :(2)[، أربعة وجوه1ٗوفً لوله تعالى:}َولَلَّبُوا لََن اأْلُُموَر{ ]التوبة :  

 أحدها : معاونتهم فً الظاهر ومماألة المشركٌن فً الباطن .
 والثانً : لولهم بؤفواههم ما لٌس فً للوبهم .

 الفرص .والثالث : تولع الدوابر وانتظار 
 والرابع : حلفهم باهلل لو استطعنا لخرجنا معكم .

عن ابن إسحاق :"عن الزهري ، وٌزٌد بن رومان ، وعبد هللا بن أبً بكر ، وعاصم بن 
عمر بن لتادة ، وؼٌرهم ، كلُّ لد حدَّث فً ؼزوة تبون ما بلؽَه عنها ، وبعض الموم ٌحّدِث ما لم 

فً هذا الحدٌث : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمر أصحابه بالتهٌإ  ٌحّدِث بعٌض ، وكلٌّ لد اجتمع حدٌثه
لؽزو الروم ، وذلن فً زمان عُْسرةٍ من الناس، وشدة من الحّر ، وَجْدٍب من الببلد ، وحٌن 
طاب الثمار ، وأِحبَِّت الظبلل ،  فالناس ٌحبون الممام فً ثمارهم وظبللهم ، وٌكرهون 

ل من الزمان الذي هم علٌه. وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للَّما ٌخرج فً الشخوص عنها ، على الحا
ؼزوٍة  إال َكنَى عنها ، وأخبر أنه ٌرٌد ؼٌر الذي ٌَْصِمُد له ، إال ما كان من ؼزوة تبون ، فإنه 

لذلن أُْهبَتَه.  بٌَّنها للناس ، لبعد الشُّمَّة ، وشدة الزمان وكثرة العدّو الذي َصَمد له ، لٌتؤهَّب الناس
فؤمر الناس بالجهاد ، وأخبرهم أنه ٌرٌد الروم. فتجهز الناُس على ما فً أنفسهم من الكره لذلن 

 الوجه ، لما فٌه ، مع ما عظَّموا من ذكر الروم وؼزوهم.
نى ثم إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َجدَّ فً سفره ، فؤمر الناس بالجهاِز واالنكماش ،  وحضَّ أهل الؽ

 على النفمة والُحْمبلن فً سبٌل هللا. 
فلما خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ضرب عسكره على ثنٌة الوداع ، وضرب عبد هللا بن أبً ابن 
سلول عسكره على ِحَدةٍ أسفَل منه بحذاء " ذباب "  جبل بالجبانة أسفل من ثنٌة الوداع وكان فٌما 

ار َرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، تخلؾ عنه عبد هللا بن أبً فٌمن ٌزعمون ، لٌس بؤلل العسكرٌن. فلما س
تخلَّؾ من المنافمٌن وأهل الرٌب. وكان عبد هللا بن أبً ، أخا بنً عوؾ بن الخزرج ، وعبد هللا 
بن نبتل ، أخا بنً عمرو بن عوؾ ، ورفاعة بن زٌد بن التابوت ،  أخا بنً لٌنماع ، وكانوا من 

، وكانوا ممن ٌكٌد لئلسبلم وأهله. لال : وفٌهم ، فٌما حدثنا ابن حمٌد لال ،  عظماء المنافمٌن

                                                             
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٓ5ٔ/ٙ(:ص55ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٗ-1ٖٕ/ٗٔ(:ص21ٕٙٔاخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)



ٔ5ٔ 
 

حدثنا سلمة ، عن دمحم بن إسحاق ، عن عمرو بن عبٌد ، عن الحسن البصري ، أنزل هللا : }لمد 
 .(ٔ)ابتؽوا الفتنة من لبل{، اآلٌة"

ِ{ ]ال  [، أي:" حتى جاء نصر هللا 1ٗتوبة : لوله تعالى:}َحتَّى َجاَء اْلَحكُّ َوَظَهَر أَْمُر َّللاَّ
 .(ٕ)وظهر دٌنه وعبل على سابر األدٌان"

ٌمول : حتى جاء نصر هللا }وظهر أمر هللا{، ٌمول : وظهر دٌن هللا الذي  لال الطبري:" 
 .(ٖ)أمَر به وافترضه على خلمه ، وهو اإلسبلم "

 .(ٗ)أنهم كارهون لذلن لنفالهم"[، أي:" والحال 1ٗلوله تعالى:}َوهُْم َكاِرهُوَن{ ]التوبة :  
( وكذلن ٌ٘مول : والمنافمون بظهور أمر هللا ونصره إٌان كارهون. ) لال الطبري:" 

اآلن ، ٌظهرن هللا وٌظهر دٌنه على الذٌن كفروا من الروم وؼٌرهم من أهل الكفر به ، وهم 
 .(٘)كارهون"
 الفوابد:
إحداث الفتن، وإشاعة المخاوؾ بٌن فً اآلٌة بٌان لما جبل علٌه هإالء المنافمون من  -ٔ

المجتمع اإلسبلمى، فذكر هللا تعالى أن هذا دٌدنهم وعادتهم من لبل، ففد أحدثوا لبل ذلن 
عظابم الفتن فً المجتمع اإلسبلمى، كالذي كان منهم فً ؼزوة بنً المصطلك وأمثالها، 

جتمع المإمنٌن، وهذا ولكن هللا تعالى أوبمهم فً موبماتهم، وأولعهم فٌما دبروه إلفساد م
{، أي: نصر هللا رسوله  وأصحابه من خلص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هو المراد بموله :}َحتَّى َجاَء اْلَحكُّ

المإمنٌن، وكان المنافمون أكره الناس لهذا النصر، وأبؽضهم ال ٌرون بٌن المإمنٌن من 
 توافك وألفة ومحبة وإخاء.

خفاض دٌن المسلمٌن، وكراهٌة انتصاره. ودلٌل هذه أن من صفات المنافمٌن: المسرة بان -ٕ
الصفة لول هللا عز وجل: }لَمَِد اْبتَؽَُوا اْلِفتْنَةَ ِمْن لَْبُل َولَلَّبُوا لََن اأْلُُموُر َحتَّى َجاَء اْلَحكُّ 

ِ َوهُْم َكاِرهُوَن{ ]التوبة:  [ ; فمد طلب هإالء المنافمون الشر من 1َٗوَظَهَر أَْمُر َّللاَّ
اٌة، واحتالوا فً تشتٌت أمر المسلمٌن وإبطال دٌنهم، حتى أظهر هللا دٌنه، وأعز البد

 . (ٙ)جنده، والمنافمون كارهون لذلن
ومن األدلة أٌضا لوله سبحانه وتعالى: }إِْن تُِصْبَن َحَسنَةٌ تَسُْإهُْم َوإِْن تُِصْبَن 

[ ; فمد أخبر ٓ٘تََولَّْوا َوهُْم فَِرُحوَن{ ]التوبة: ُمِصٌبَةٌ ٌَمُولُوا لَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن لَْبُل َوٌَ 
سبحانه وتعالى أن المنافمٌن إن أصاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومن معه نصر وؼنٌمة ساءهم 
ذلن، وإن أصابهم لتل وهزٌمة، لالوا: عملنا بالحزم فلم نخرج معكم، ثم ٌنملبون وهم 

 .(2)فرحون بمصابكم وسبلمتهم
  تعالى ألولٌابه خٌر تدبٌر فلذا وجب الرضا بمضاء هللا ولدره والتسلٌم به.تدبٌر هللا -ٖ
 

 المرآن
({ 5ِٗرٌَن )}َوِمْنُهْم َمْن ٌَمُوُل ائْذَْن ِلً َواَل تَْفتِنًِّ أاََل فًِ اْلِفتْنَِة َسمَُطوا َوإِن  َجَهن َم لَُمِحٌَطةٌ بِاْلَكافِ 

 [5ٗ]التوبة : 

 التفسٌر:

                                                             
ضعه فٌما سلؾ ، هذا خبر مفرق ، ذكرت موا .  لال المحمك:"1ٕٙ-1ٕٗ/ٗٔ(:ص21ٗٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)

،  ٕٗٔ:  ٖ، وهو بتمامه فً تارٌخ الطبري  ٕٙٔ:  ٗثم  \ ٔٙٔ:  ٗثم  \ 5٘ٔ:  ٗوهو فً سٌرة ابن هشام 
 ".12ٖٙٔ. والجزء األخٌر من هذا الخبر ، مضى برلم :  ٖٗٔ
 .ٖٓ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٖٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٖٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٗٗ/ ٖانظر : زاد المسٌر فً علم التفسٌر البن الجوزي (ٙ)
 .ٓ٘ٗ/ ٖانظر: المصدر نفسه (2)



ٔ5ٕ 
 

افمٌن من ٌطلب اإلذن للمعود عن الجهاد وٌمول: ال تولْعنً فً االبتبلء بما وِمن هإالء المن
ٌعرض لً فً حالة الخروج من فتنة النساء. لمد سمط هإالء المنافمون فً فتنة النفاق الكبرى. 

 فإن جهنم لمحٌطة بالكافرٌن باهلل والٌوم اآلخر، فبل ٌُْفِلت منهم أحد.
 سبب النزول:

الزهري ، وٌزٌد بن رومان ، وعبد هللا بن أبً بكر ، وعاصم  عن دمحم بن إسحاق عن
بن عمر بن لتادة وؼٌرهم لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات ٌوم وهو فً جهازه ، للجد بن لٌس 
أخً بنً سلمة : هل لن ٌا جدُّ العاَم فً جبلد بنً األصفر ؟ فمال : ٌا رسول هللا ، أْو تؤذن لً 

فوهللا لمد عرؾ لومً ما َرجل أشّد عُْجبًا بالنساء منًِّ ، وإنً أخشى إن رأٌت نساَء  وال تفتنً ،
بنً األصفر أن ال أصبر عنهن ! فؤعرض عنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولال : لد أذنت لن ، ففً الجد بن 

ن إنما ٌخشى لٌس نزلت هذه اآلٌة : }ومنهم من ٌمول ابذن لً وال تفتنً{، اآلٌة ، أي : إن كا
الفتنة من نساء بنً األصفر ولٌس ذلن به ، فما سمط فٌه من الفتنة بتخلفه عن رسول هللا صلى 

 .(ٔ)هللا علٌه وسلم والرؼبة بنفسه عن نفسه ، أعظم"
[، أي:" ومن هإالء 5ٗلوله تعالى:}َوِمْنُهْم َمْن ٌَمُوُل ابْذَْن ِلً َواَل تَْفتِنًِّ{ ]التوبة :  

 .(ٕ)ٌمول لن ٌا دمحم ابذن لً فً المعود وال تفتنً بسبب األمر بالخروج" المنافمٌن من
 .(ٖ)ٌمول : ابذن لً وال تحرجنً" لال ابن عباس:" 
وٌعنً جل ثناإه بموله : }ومنهم{، ومن المنافمٌن }من ٌمول ابذن لً{، ألم  لال الطبري:" 

بنً األصفر وبناتِهم ، فإنًّ  فبل أشَخُص معن، }وال تفتنً{، ٌمول : وال تبتلنً برإٌة نساء
 .(ٗ)بالنساء مؽرٌم ، فؤخرج وآثَُم بذلن "

 [، ثبلثة وجوه:5َٗواَل تَْفتِّنًِ{ ]التوبة :  وفً لوله تعالى:} 
، (2)، وأبو عبٌدة(ٙ)، ولتادة(٘)أحدها : ال تكسبنً اإلثم بالعصٌان فً المخالفة ، لاله الحسن

 .(1)والزجاج
 .(5)مجازه: وال تإثمنى" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٓٔ)أي: ال تإثمنً بؤمرن إٌاي بالخروج، وذلن ؼٌر متٌسر لً فآثم" لال الزجاج:" 

 .(ٔٔ)والثانً : ال تصرفنً عن شؽلً ، لاله ابن بحر
والثالث : أنها نزلت فً الجد بن لٌس لال : ابذن لً وال تفتنً ببنات بنً األصفر فإنً مشتهر 

 .(٘ٔ)، واختاره الفراء(ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)سبالنساء ، لاله ابن عبا
لال ابن عباس لوله : }ابذن لً وال تفتنً{، لال : هو الجّد بن لٌس لال : لد علمت  

 .(ٙٔ)األنصار أنً إذا رأٌت النساء لم أصبر حتى أفتتن ، ولكن أعٌنن بمالً"

                                                             
 .12ٕ/ٗٔ(:ص211ٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .11ٕ/ٗٔ(:ص25ٓٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٕٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .11ٕ/ٗٔ(:ص25ٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٔٙ/ٔمجاز المرآن: (2)
 .ٔ٘ٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٕٔٙ/ٔمجاز المرآن: (5)
 .ٔ٘ٗ/ٕمعانً المرآن:(ٓٔ)
 .2ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .12ٕ/ٗٔ(:ص212ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .12ٕ-1ٕٙ/ٗٔ(:ص21٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .11ٕ-12ٕ/ٗٔ(:ص215ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 . ٓٗٗ/ٔانظر: معانً المرآن:(٘ٔ)
 .12ٕ/ٗٔ(:ص212ٙٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)



ٔ5ٖ 
 

رسول هللا صلى هللا علٌه عن مجاهد فً لول هللا : :"}ابذن لً وال تفتنً{، لال : لال  
وسلم : اؼُزوا تبون ، تؽنموا بنات األصفر ونساء الروم ! فمال الجّد : ابذن لنا ، وال تفتنَّا 

 .(ٔ)بالنساء"
[، أي:" لمد سمط هإالء المنافمون فً فتنة 5ٗلوله تعالى:}أاََل فًِ اْلِفتْنَِة َسمَطُوا{ ]التوبة :  

 .(ٕ)النفاق الكبرى"
 .(ٖ)أي : لد سمطوا فً الفتنة بمولهم هذا" :"لال ابن كثٌر 
 .(ٗ)ٌعنً : فً الحرج سمطوا " لال ابن عباس:" 
 .(٘)أال فً اإلثم سمطوا " لال لتادة:" 
 .(ٙ)أي: أال فى اإلثم ولعوا وصاروا" لال أبو عبٌدة:" 
فإن جهنم لمحٌطة  [، أي:"5ٗلوله تعالى:}َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحٌَطةٌ ِباْلَكافِِرٌَن{ ]التوبة :  

 .(2)بالكافرٌن باهلل والٌوم اآلخر، فبل ٌُْفِلت منهم أحد"
 .(1)أي : ال َمحٌد لهم عنها ، وال َمحٌص ، وال َمهَرب " لال ابن كثٌر:" 
ٌمول : وإن النار لمطٌفة بمن كفر باهلل وجحد آٌاته وكذَّب رسله ، محدلة لال الطبري:" 

امة، ٌمول : فكفى للجّد بن لٌس وأشكاله من المنافمٌن بِِصِلٌِّها بهم ، جامعة لهم جمٌعًا ٌوم المٌ
 .(5)خزًٌا"
}ومنهم من ٌمول ابذن لً وال تفتنً{، لال : هو رجل من المنافمٌن ٌمال  عن ابن زٌد:" 

العاَم نؽزو بنً األصفر ونتَّخذ منهم سرارّي »له َجدُّ بن لٌس ، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
، فمال : أي رسول هللا ، ابذن لً وال تفتنً ، إن لم تؤذن لً افتتنت ولعدت ! وؼضب «ُوصفاءَ و

، وكان من بنً «أال فً الفتنة سمطوا وإن جهنم لمحٌطة بالكافرٌن{»}رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال هللا : 
فمالوا : جدُّ بن لٌس ، ؼٌر أنه بخٌٌل « ة؟من سٌدكم ٌا بنً َسِلم»سلمة ، فمال لهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص : 

وأيُّ داٍء أْدَوى من البخل ، ولكن سٌِّدكم الفتى األبٌض ، الجعد : بشر بن :»جبان! فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٓٔ)«"البراء بن َمْعُرور

 الفوابد:
 تان.اآلٌة تسجٌل على المنافمٌن بؤنهم مردوا على الكذب، ومرنوا على الفتن والبه -ٔ
 فضٌحة الجد بن لٌس وتسجٌل اللعنة علٌه وتبشٌره بجهنم. -ٕ
 
 المرآن

ُهْم }إِْن تُِصْبَن َحَسنَةٌ تَسُْإهُْم َوإِْن تُِصْبَن ُمِصٌبَةٌ ٌَمُولُوا لَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن لَْبُل َوٌَتََول ْوا وَ 
 [ٓ٘({ ]التوبة : ٓ٘فَِرُحوَن )
 التفسٌر:
سرور وؼنٌمة ٌحزن المنافمون، وإن ٌلحك بن مكروه من هزٌمة أو شدة  -أٌها النبً-إن ٌصبن 

ٌمولوا: نحن أصحاب رأي وتدبٌر لد احتطنا ألنفسنا بتخلفنا عن دمحم، وٌنصرفوا وهم مسرورون 
 بما صنعوا وبما أصابن من السوء.

                                                             
 .12ٕ-1ٕٙ/ٗٔ(:ص21٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .11ٕ/ٗٔ(:ص25ٓٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .11ٕ/ٗٔ(:ص25ٔٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٔٙ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .15ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .11ٕ-12ٕ/ٗٔ(:ص215ٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)



ٔ5ٗ 
 

سرور  -ٌها النبًأ-[، أي:" إن ٌصبن ٓ٘لوله تعالى:}إِْن تُِصْبَن َحَسنَةٌ تَسُْإهُْم{ ]التوبة :  
 .(ٔ)وؼنٌمة ٌحزن المنافمون"

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : ٌا دمحم ، إن ٌصبن سروٌر بفتح هللا علٌن  لال الطبري:" 
 .(ٕ)أرَض الروم فً َؼزاتن هذه ، ٌسإ الجدَّ بن لٌس ونظراءه وأشٌاعهم من المنافمٌن"

ى نبٌه بعداوة هإالء له ; ألنه مهما أصابه من } َحَسنَةٌ ٌعلم تبارن وتعال لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ){ أي : فتح ونصر وظفر على األعداء ، مما ٌسره وٌسر أصحابه ، ساءهم ذلن "

ٌمول : إن تصبن فً سفرن هذه الؽزوة تبون }حسنة تسإهم{، لال : لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)الجدُّ وأصحابه"

تسإهم{، إن كان فتح للمسلمٌن كبر ذلن علٌهم عن لتادة لوله: "}إن تصبن حسنة  
 .(٘)"وساَءهم
ٌَمُولُوا لَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن لَْبُل{ ]التوبة :   [، أي:" وإن ٓ٘لوله تعالى:}َوإِْن تُِصْبَن ُمِصٌبَةٌ 

ٌلحك بن مكروه من هزٌمة أو شدة ٌمولوا: نحن أصحاب رأي وتدبٌر لد احتطنا ألنفسنا بتخلفنا 
 .(ٙ)عن"

وإن تصبن مصٌبة بفلول جٌشن فٌها ، ٌمول الجد ونظراإه : لد أخذنا  لال الطبري:" 
 .(2)حذَرنا بتخّلفنا عن دمحم ، وترن أتباعه إلى عدّوه، من لبل أن تصٌبه هذه المصٌبة "

 .(1)أي : لد احترزنا من متابعته من لبل هذا " لال ابن كثٌر:" 
 .(5)وم بدر، وبالمصٌبة النكبة ٌوم أحد"لال الكلبً : "عنى بالحسنة النصر ٌ 
 .(ٓٔ)عن مجاهد : "}لد أخذنا أمرنا من لبل{، ِحْذرنا" 
[، أي:" وٌنصرفوا وهم مسرورون بما ٓ٘لوله تعالى:}َوٌَتََولَّْوا َوهُْم فَِرُحوَن{ ]التوبة :  

 .(ٔٔ)صنعوا وبما أصابن من السوء"

ٌمول:وٌرتدُّوا عن دمحم وهم فرحون بما أصاب محمًدا وأصحابه من  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)المصٌبة،  بفلول أصحابه وانهزامهم عنه، ولتل من لُتِل منهم "

 الفوابد:
بٌان فرح المنافمٌن والكافرٌن بما ٌسوء المسلمٌن، وبٌان استٌابهم لما ٌفرح المسلمٌن  -ٔ

 وهً عبلمة النفاق البارزة فً كل منافك.
ٌَمُولُوا لَْد أََخْذنَا أَْمَرَنا ِمْن لَْبُل{، أي: إنا سلمنا مما أصاب ؼٌرنا ذم ا -ٕ لمنافمٌن فً لولهم:} 

ألنا احتطنا ألنفسنا بالتخلٌؾ عنه، واستملنا األمر بواجبه، وحسنا التدبٌر، فذمهم هللا عز 
ٌصٌبنا إال ما كتب هللا لنا وجل وعاب لولهم هذا، وامر النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌخالفهم فٌمول: }لن 

 هو موالنا{ كما سٌاتً فً تفسٌر اآلٌة اآلتٌة.
 د بالحسنات: ما ٌستحسن المرء ولوعه، وٌحسن فً عٌنه. -ٖ
ما ٌستحسن المرء ولوعه، وٌحسن فً عٌنه، « الحسنات»ومن الفوابد: أن المراد بـ -ٗ

المإمن، وٌشمل وٌشمل ذلن الحسنات الشرعٌة، كالصبلة والزكاة وؼٌرها، ألنها تسر 

                                                             
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .15ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٕٓ/ٗٔ(:ص25ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕٓ/ٗٔ(:ص25٘ٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .15ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٖٓ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .5ٕٓ/ٗٔ(:ص25ٖٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .15ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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الحسنات الدنٌوٌة، كالمال والولد ونحوها، لال تعالى: إِن تُِصْبَن َحَسنَةٌ تَسُْإهُْم َوإِن 
هُْم فَِرُحوَن ]التوبة:  ٌَمُولُواْ لَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا ِمن لَْبُل َوٌَتََولَّواْ وَّ [، ولال ٓ٘تُِصْبَن ُمِصٌبَةٌ 

َحَسنَةٌ تَسُْإهُْم َوإِن تُِصْبكُْم َسٌِّبَةٌ ٌَْفَرُحواْ بَِها ]آل  تعالى فً آٌة أخرى: إِن تَْمَسْسكُمْ 
 [.ٕٓٔعمران: 

 
 المرآن

ِ فَْلٌَتََوك ِل اْلُمْإِمنُوَن ) ُ لَنَا هَُو َمْواَلنَا َوَعلَى ّللا  ({ ]التوبة : ٔ٘}لُْل لَْن ٌُِصٌبَنَا إاِل  َما َكتََب ّللا 
٘ٔ] 

 التفسٌر:
لهإالء المتخاذلٌن زجًرا لهم وتوبًٌخا: لن ٌصٌبنا إال ما لدَّره هللا علٌنا وكتبه فً  -أٌها النبً-لل 

 اللوح المحفوظ، هو ناصرنا على أعدابنا، وعلى هللا، وحده فلٌعتمد المإمنون به.
ُ لََنا{ ]التوبة :    -بًأٌها الن-[، أي:" لل ٔ٘لوله تعالى:}لُْل لَْن ٌُِصٌبََنا إِالَّ َما َكتََب َّللاَّ

لهإالء المتخاذلٌن زجًرا لهم وتوبًٌخا: لن ٌصٌبنا إال ما لدَّره هللا علٌنا وكتبه فً اللوح 
 .(ٔ)المحفوظ"
بًا نبٌّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص : }لل{، ٌا دمحم ، لهإالء المنافمٌن  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره مإّدِ

فً دٌنهم }إال ما كتب هللا لنا{، فً اللوح  الذٌن تخلفوا عنن: }لن ٌصٌبنا{، أٌها المرتابون
 .(ٕ)المحفوظ ، ولضاه علٌنا"

فؤرشد هللا تعالى رسوله ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، إلى جوابهم فً  لال ابن كثٌر:" 
ُ لََنا { أي : نحن تح ت عداوتهم هذه التامة ، فمال : } لُْل { أي : لهم } لَْن ٌُِصٌبَنَا إِال َما َكتََب َّللاَّ

 .(ٖ)مشٌبة هللا ، ولدره "

ُ َلنا{، إال ما لضى هللا لنا وعلٌنا"لال أبو عبٌدة:"  } إِالَّ ما َكتََب َّللاَّ
(ٗ). 

ُ َلنَا{ ]التوبة : وفً    [، وجهان:ٔ٘لوله تعالى:}لُْل لَْن ٌُِصٌَبنَا إِالَّ َما َكتََب َّللاَّ
ٌصٌبنا من خٌر أو شر ، ال أن ذلن بؤفعالنا أحدهما : إال ما كتب هللا لنا فً اللوح المحفوظ أنه 

 .(٘)فنذّم أو نحمد ، وهو معنى لول الحسن
 .(ٙ)والثانً : إال ما كتب هللا لنا فً عالبة أمرنا أنه ٌنصرنا وٌعز دٌنه بنا

 .(2)[، أي:" هو ناصرنا على أعدابنا"ٔ٘لوله تعالى:}هَُو َمْواَلَنا{ ]التوبة :  
 .(1)ا"أي: رّبن لال أبو عبٌدة:" 
 .(5)ٌمول : هو ناصرنا على أعدابه" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)أي : سٌدنا وملجإنا" لال ابن كثٌر:" 
ِ فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمْإِمنُوَن{ ]التوبة :   [، أي:" وعلى هللا، وحده فلٌعتمد ٔ٘لوله تعالى:}َوَعلَى َّللاَّ

 .(ٔٔ)المإمنون به"

                                                             
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 . 5ٕٓ/ٗٔالطبري:تفسٌر (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٔٙ/ٔمجاز المرآن: (1)
 . 5ٕٓ/ٗٔتفسٌر الطبري:(5)
 .ٕٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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ٌمول : وعلى هللا فلٌتوكل المإمنون ، فإنهم إن ٌتوكلوا علٌه ، ولم ٌرُجوا  لال الطبري:" 
النصر من عند ؼٌره، ولم ٌخافوا شٌبًا ؼٌره ، ٌكفهم أمورهم ، وٌنصرهم على من بؽاهم 

 .(ٔ)وكادهم"
 .(ٕ)أي: ونحن متوكلون علٌه ، وهو حسبنا ونعم الوكٌل " لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
 هللا وعدم االهتمام بؤلوال المنافمٌن.وجوب التوكل على  -ٔ
 ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: اإلٌمان بالمدر خٌره وشره: -ٕ

إذ  "أن الممادٌر كلها خٌرها وشرها حلوها ومرها من هللا عز وجل فإنه خلك  
الخلك ولد علم ما ٌعملون وما إلٌه ٌصٌرون، فبل مانع لما أعطى، وال معطً لما منع 
[، ٗ٘ولال تبارن وتعالى وهو أصدق المابلٌن: }أاََل لَهُ اْلَخْلُك َواأْلَْمُر{ ]األعراؾ : 

ِ لََدًرا َمْمُدوًرا{ ]األحزاب :  ولال: }َوَكاَن أَْمرُ  ٍء َخلَْمنَاهُ ِبمََدٍر{ 1َّٖللاَّ ًْ [، ولال: }ِإنَّا ُكلَّ َش
ُ لََنا{ ]التوبة : 5ٗ]الممر :  [، ولال: } َونَْبلُوكُْم ٔ٘[، ولال: }لُْل لَْن ٌُِصٌبََنا إِالَّ َما َكتََب َّللاَّ

ٌِْر فِتْنَةً { ]األنبٌاء :  ٌَْن اْلَمْرِء َولَْلبِِه{ [ٖ٘بِالشَّّرِ َواْلَخ َ ٌَُحوُل بَ ، ولال: }َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
ٌِْهْم َكِلَمُت َربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]ٌونس : ٕٗ]األنفال :  [، 5ٙ[ ، ولال: }إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ

ٌْنَا كُلَّ َنْفٍس هَُداَها{ ]السجدة :  إِْن تَْحِرْص َعلَى هَُداهُْم [، ولال: }ٖٔولال: }َولَْو ِشبَْنا آَلتَ
{ ]النحل :  َ اَل ٌَْهِدي َمْن ٌُِضلُّ  .(ٖ)[، مثل هذا فً المرآن كثٌر"2ٖفَإِنَّ َّللاَّ

ومن الفوابد: أن عدم الجزع والهلع من عند نزول االبتبلء، ومن ٌمرأ سٌرة أولٌاء هللا،  -ٖ
زمامه وال أنزلهم عن ؼارب ٌعلم بؤنه عند نزول االبتبلء لطابفة منهم لم ٌجدَّ بهم الهلع ب

التوكل سنامه، لال بعض السلؾ: "َنِفرُّ من لدر هللا إلى لدر هللا"
(ٗ). 

فهو خٌر مثال على الصبر  -رحمه هللا-فالرإا إن شبتم محنة اإلمام أحمد

 والثبات امام النوازل. 
عن َمٌمون بن األصبػ، لال: "كنُت ببؽداد، فسمعُت َضّجة، أخرج ابن الجوزي 

: ما هذا؟ فمالوا: أحمُد بن حنبل ٌُمتَحن. فؤتٌُت منزلى، فؤخذُت مااًل له َخطر، فملتُ 
دت، وبالّرماح  فذهبُت به إلى من ٌُدخلنى إلى المجلس، فؤدخلونى، فإذا بالسٌوؾ لد ُجّرِ
لد ُركزت، وبالتِّراس لد نُصبت، وبالسٌاط لد طُرحت، فؤلبسونى لَباٍء أسود، وِمْنَطمَة 

ونى حٌُث أسمع الكبلم، فؤتى أمٌر المإمنٌن، فجلس على كرسى، وأتى وَسٌفًا، وولف
بؤحمد بن حنبل، فمال له: ولرابتى من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألضربتّن بالسٌاط، أو تموَل كما 
ألوُل، ثم التفت إلى جبلد، فمال: ُخذه إلٌن، فؤخذه. فلما ُضرب سوًطا لال: بسم هللا، فلما 

لال: ال َحول وال لُوة إال باهلل، فلما ُضرب الثالث لال: المرآن كبلُم هللا ُضرب الثانى 
ُ َلنَا{. فضربه تسعَة  ؼٌر َمخلوق، فلما ُضرب الرابع لال: }لُل لَّن ٌُِصٌبََنا إِالَّ َما َكتََب َّللاَّ
وعشرٌن سوًطا، وكانت تِّكة أحمد حاِشٌة ثوب، فانمطعت، فَنزل السراوٌل إلى عانَته، 

                                                             
 .5ٕٔ-5ٕٓ/ٗٔر الطبري:تفسٌ(ٔ)
 .ٕٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .52ٔأصول السنة، ومعه رٌاض الجنة بتخرٌج أصول السنة، ابن أبً َزَمنٌِن المالكً: (ٖ)
. 
هذه ممالة أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه عندما خرج إلى الشام فؤخبره أمراء األجناد بؤن (ٗ)

الصحابة فً دخول الشام أو الرجوع عنها فؤشار علٌه مشٌخة لرٌش من مهاجرة الوباء ولع بالشام فاستشار 
الفتح بؤن ٌرجع بالناس وال ٌمدمهم على الوباء، فؤذن عمر بالناس، إنً مصبح على ظهر فؤصبحوا علٌه. لال أبو 

 عبٌدة: ٌا أمٌر المإمنٌن أفراراً من لدر هللا؟.
من لدر هللا عزوجل إلى لدر هللا ... ، ثم جاء عبد الرحمن بن عوؾ  لال لو ؼٌرن لالها ٌا أبا عبٌدة، نعم. نفر

وكان متؽٌباً فً بعض حاجته فمال: إن عندي من هذا علماً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "إذا سمعتم به بؤرض فبل 
وجل ثم انصرؾ. أخرجه تمدموا علٌه وإذا ولع بؤرض وأنتم بها فبل تخرجوا فراراً منه". لال: فحمد هللا عز

، فً سٌاق طوٌل عن ابن 2ٗٔٔ، 2ٗٓٔ/ٗ، مسلم 25ٔ/ٓٔ. فتح الباري ٖٓالبخاري فً كتاب الطّب باب 
 .-رضً هللا تعالى عنهما  -عباس 
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ن َشفتٌه، فما كان بؤسرع من فمل ُت: الساعةَ ٌنهتِن، فرمى أحمُد َطرفه نَحو السماِء وحرَّ
أن بَمى السراوٌل لم ٌنزل. لال مٌمون: فَدخلت إلٌه بعد َسبعة أٌام، فملت: ٌا أبا عبد هللا، 
رأٌتُن ٌوم َضربون لد انحلَّ سراوٌلن، فرفعَت طرفن نحو السماِء، ورأٌتُن تُحرن 

ى شىٍء لُلَت؟ لال: للُت: اللُهم إنى أسؤلن باسمن الذى مؤلَت به العرَش، إن شفَتٌن، فؤ
 .(ٔ)كنَت تعلُم أنى على الصواب فبل تهتن لى ِستًْرا"

ّن فَضربه بضعَة لال  أحمد بن الفَرج: "حضرُت أحمد لما ُضرب، فتمّدم أبو الدَّ
ع َخٌطه، فنزل السراوٌل، عشر سوًطا، فؤلبل الدُم من أكتافِه، وكان علٌه َسراوٌل فانمط

فلحظتى ولد َحّرن َشفتٌه، فعاَد السراوٌل كما كان، فسؤلتُه عن ذلن، فمال: للُت: إلهى 
وَسٌدى، ولَفتنى هذا المولؾ، فَتهتكنى على رإوس الَخبلبك، فعاَد السراوٌل كما 

 .(ٕ)كان"
ى فى ولال على بن دمحم المرشً:" لما لُّدم أحمد بن حنبل لٌضرب وُجّرد، وبم

َسراوٌله، فبٌنا هو ٌُضرب انحلَّ السراوٌل، فجعَل ٌُحرن َشفتٌه بشىٍء، فرأٌُت ٌَدٌن 
َخرجتا من تَحته وهو ٌُضرب، فشدَّتا السراوٌل، فلما فَرؼوا من الضَّرب، للنا له: ما 
كنَت تمول حٌُث انحلَّ السراوٌل؟ لال: للُت ٌا من ال ٌعلُم العرُش منه أٌَن هو إال هو، إن 

 .(ٖ)ُت على الحكُّ فبل تُْبِد َعورتى، فهذا الذى للُت"كن
عن شاباص التابب لال: "لمد ضربُت أحمد بن حنبل ثمانٌن سوًطا، لو ضربتُه 

 .(ٗ)فٌبًل لهدَّتْه"
عن دمحم بن َجعفر الراشدى، لال: حدثنى بعض أصحابنا، لال: لما أخذت أبا عبد 

 .(٘)ماِء وٌا جباَر األرض"هللا السٌاط، لال: بَن أستؽٌُث ٌا جباَر الس
عن عبدهللا بن أحمد بن حنبل، لال: "كنُت كثًٌرا أسمع والدى ٌمول: رحَم هللا أبا 

الهٌثَم، عفا هللا عن أبى الهٌثم الَحداد، الٌوم الذى أخرجُت فٌه للسٌاط، وُمدت ٌَداى 
للُت: ال، لال: أنا للعُمابٌن، إذا أنا بإنسان ٌَجذب ثَوبى من َورابى، وٌمول لى: تَعرفنى. 

أبو الهٌثم الَعٌّار، اللِّصُّ الطَّرار، مكتوب فى دٌوان أمٌر المإمنٌن أنى ُضربت ثمانٌَة 
عشر ألؾ سوط بالتفارٌك، وَصبرُت فى ذلن على طاعة الشٌطان ألجل الدنٌا، فاصبر 
أنَت فى طاعة الرحمن ألجل الدٌن. لال: فُضربت ثمانٌة َعشر سوًطا بدل ما ُضرب 

 .(ٙ)انٌة عشر ألفاً، وخرج الخادم، فمال: َعفا عنه أمٌُر المإمنٌن"ثم
لال دمحم بن إبراهٌم البوشنجً: "جعلوا ٌذاكرون أبا عبد هللا بالرلة فً التمٌة وما 
روي فٌها. فمال: كٌؾ تصنعون بحدٌث خباب: )إن من كان لبلكم كان ٌنشر أحدهم 

 .(1)سنا منه"لال: فؤٌ (2)«بالمنشار، ال ٌصده ذلن عن دٌنه

                                                             
 .1ٗٗ-2ٗٗمنالب اإلمام احمد: (ٔ)
 .1ٗٗمنالب اإلمام احمد:  (ٕ)
 .5ٗٗ-1ٗٗمنالب اإلمام احمد:  (ٖ)
 .ٓ٘ٗمنالب اإلمام احمد:  (ٗ)
 .ٓ٘ٗمنالب اإلمام احمد:  (٘)
 .ٓ٘ٗمنالب اإلمام احمد:  (ٙ)
كان الرجل فٌمن كان لبلكم ٌإخذ فٌحفر له فى األرض فٌجعل فٌه فٌجاء بالمنشار فٌوضع على  الحدٌث:" (2)

عصب ما ٌصده  رأسه فٌشك باثنتٌن ما ٌصده ذلن عن دٌنه وٌمشط بؤمشاط الحدٌد ما دون لحمه من عظم أو
ذلن عن دٌنه وهللا لٌتمن هللا هذا األمر حتى ٌسٌر الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال ٌخاؾ إال هللا والذبب 

 ".على ؼنمه ولكنكم تستعجلون 
( 5ٕٗٙ، رلم 2ٗ/ٖ( ، وأبو داود )ٖٙٔٗ، رلم ٕٕٖٔ/ٖ( ، والبخارى )5ٕ٘ٓٔ، رلم 5ٓٔ/٘أخرجه أحمد )

 -( ، وفى الحدٌث عن خباب بن األرت لال: شكونا إلى رسول هللا 15ٖ٘، رلم ٓ٘ٗ/ٖ)، والنسابى فى الكبرى 
 وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة للنا له: أال تستنصر لنا؟ أال تدعو هللا لنا؟ فذكره. -ملسو هيلع هللا ىلص 
 .5ٖٕ/ٔٔسٌر أعبلم النببلء: (1)
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هرى، لال: "لرأُت فى  أخرج ابن الجوزي عن عُبٌد هللا بن عبد الرحمن الزُّ
ٌْن: ٌا أستاذ، لال هللا  روذى فى ِمحنة أحمد بن حنبل وهو بٌَن الُهْنبَاَز كتابى: ولال المُّ
لال: تعالى: }َوالَ تَْمتُلُوا أَنفَُسكُْم{، فمال أحمد: ٌا َمروذى، اخرج انظر، أى شىٍء تَرى. 

فخرجُت إلى َرحبة دار الخلٌفة، فرأٌُت َخلمًا من الناس ال ٌُحصى َعددهم إال هللا، 
روذى: أى شىٍء  والصحُؾ فى أٌدٌهم، واأللبلم والمحابر فى أذرعتهم، فمال لهم المُّ
تَعلمون؟ فمالوا: ننتظر أحمد فنكبته، فمال المروذى: مكانكم، فدخل إلى أحمد بن حنبل 

ُهْنبَاَزٌن، فمال له: رأٌُت لوًما بؤٌدٌهم الصحؾ واأللبلم ٌَنتظرون ما تمول وهو لابم بٌن ال
فٌَكتبونه. فمال: ٌا مروذى، أُضلُّ هإالء كلَّهم، ألتل نَفسى، وال أضل هإالء كلهم. للت: 
هذا رجٌل هاَنت علٌه نفسه فى هللا تعالى فَبذلها، كما هانت على ببلل نفسه. ولد َروٌنا 

َسٌّب: أنه كانت نفسه علٌه فى هللا تعالى، أهون من نَفس ذُباب. وإنما عن سعٌد بن الم
تهون أنفسهم علٌهم لتلّمحهم العَوالب، فعٌون البَصابر ناظرة إلى المال ال إلى الحال، 

ٌُْبتَلَى الّرجُل »وشدة ابتِبلء أحمد دلٌٌل على لُوة دٌنه، ألنه َصحَّ عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 
ره، ولَّواه وَنَصره"«لى َحَسِب َدٌِنهع ، فَسبحان من أٌّده وبَصَّ

(ٔ). 
أخرج ابن الجوزي عن أبً جعفر دمحم ابن أحمد، لال: "سمعُت أبا حاتم ٌمول: 
لما كان الٌوُم الذي ُضرب فٌه أحمد، للُت: أمرُّ الٌوَم فؤعرؾ َخبر أحمد، فبَكَّرُت فإذا أنا 

ثبته، اللهمَّ أعنه، ثم لم ٌَزل كالَحٌران، وٌمول: إن كان بشٌخ لابم، وهو ٌمول: اللهمَّ 
أجاَب حتى أدخل فؤلوم ممامه، فخرج رجٌل، فمال: لم ٌُجبهم، فمال: الحمُد هلل. فملُت: من 

هذا فمالوا: بِشر بن الحارث"
(ٕ). 

لال أبو الماسم البؽوي: " رأٌُت أحمد بن حنبل داخبًل إلى جامع المدٌنة، وعلٌه 
ً آدم طُواالً أبًٌض اللحٌة; وكان ِكساء أخض ر، وبٌده نَعبله حاسر الرأس، فرأٌُت َشٌخا

على َدّكة المنارة لوم من أصحاب السلطان، فَنزلوا واستمبلوه ولَبلوا رأسه وٌده، ولالوا 
 .(ٖ)له: ادعُ على من ظلمن. فمال: لٌَس بصابر من َدعا على ظالم"

كاٌات فً لصة ضَربه لم ٌثبت عندنا لال ابن الجوزي:"للت: ولد نُِمل إلٌنا ح
 .(ٗ)صحتها فتنكبناها"

 المرآن
ُ بِعَذَاٍب مِ  ٌِْن َونَْحُن نَتََرب ُص بِكُْم أَْن ٌُِصٌبَكُُم ّللا  ْن ِعْنِدِه أَْو }لُْل َهْل تََرب ُصوَن بِنَا إاِل  ِإْحَدى اْلُحْسنٌََ

ٌِْدٌنَا فَتََرب ُصوا إِن ا َمعَكُْم ُمتََربِّ  َ  [ٕ٘({ ]التوبة : ُٕ٘صوَن )بِؤ
 التفسٌر:
: هل تنتظرون بنا إال شهادة أو ظفًرا بكم؟ ونحن ننتظر بكم أن ٌصٌبكم هللا -أٌها النبً-لل لهم 

بعموبة ِمن عنده عاجلة تهلككم أو بؤٌدٌنا فنمتلكم، فانتظروا إنا معكم منتظرون ما هللا فاعل بكل 
 فرٌك منا ومنكم.

ٌِْن{ ]التوبة : لوله تعالى:}لُْل َهْل   أٌها -[، أي:" لل لهم ٕ٘تََربَُّصوَن بَِنا إِالَّ إِْحَدى اْلُحْسنٌََ
 .(٘): هل تنتظرون بنا إال شهادة أو ظفًرا بكم؟"-النبً

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : }لل{، ٌا دمحم ، لهإالء المنافمٌن الذٌن  لال الطبري:" 
وصفُت لن صفتهم وبٌنت لن أمرهم : هل تنتظرون بنا إال إحدى الَخلَّتٌن اللتٌن هما أحسن من 

ة وإما لتبل من ؼٌرهما ، إما ظفًرا بالعدو وفتًحا لنا بِؽَلََبتِناهم ، ففٌها األجر والؽنٌمة والسبلم
نا لنا ، ففٌه الشهادة ، والفوز بالجنة ، والنجاة من النار. وكلتاهما مما نُحبُّ وال نكره" عدّوِ
(ٙ). 

                                                             
 .ٙٗٗ-٘ٗٗمنالب اإلمام احمد، ابن الجوزي: (ٔ)
 .ٗ٘ٗنالب الئلمام احمد:م (ٕ)
 .ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗمنالب اإلمام احمد: (ٖ)
 .ٗ٘ٗمنالب اإلمام احمد: (ٗ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 . 5ٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري:(ٙ)
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عن ابن عباس لوله : "}هل تربصون لنا إال إحدى الحسنٌٌن{، ٌمول : فتح أو شهادة 
 .(ٔ)بؤٌدٌنا"ولال مرة أخرى : ٌمول المتل ، فهً الشهادة والحٌاة والرزق. وإما ٌخزٌكم 

عن مجاهد لوله : "}إال إحدى الحسنٌٌن{، لال : المتل فً سبٌل هللا ، والظهور على 
 .(ٕ)أعدابه"

 عن لتادة لوله : "}هل تربصون بنا إال إحدى الحسنٌٌن{، إال فتًحا أو لتبل فً سبٌل
 .(ٖ)"هللا

  ُ ٌِْدٌَنا{ ]التوبة : لوله تعالى:}َونَْحُن نَتََربَُّص بِكُْم أَْن ٌُِصٌبَكُُم َّللاَّ َ بِعَذَاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو بِؤ
 .(ٗ)[، أي:" ونحن ننتظر بكم أن ٌصٌبكم هللا بعموبة ِمن عنده عاجلة تهلككم أو بؤٌدٌنا فنمتلكم"ٕ٘

 .(ٗ)فنمتلكم"
ٌمول : ونحن ننتظر بكم أن ٌصٌبكم هللا بعموبة من عنده عاجلة ، تهلككم  لال الطبري:" 

 .(٘)}أو بؤٌدٌنا{، فنمتلكم "
ُ بِعَذاٍب{، أي: أن ٌمٌتكم" لال أبو عبٌدة:"  }أَْن ٌُِصٌبَكُُم َّللاَّ

(ٙ). 
 .(2)لال ابن عباس : "}بعذاب من عنده{، بالموت }أو بؤٌدٌنا{، لال : المتل" 

عن لتادة: "}ونحن نتربص بكم أن ٌصٌبكم هللا بعذاب من عنده أو بؤٌدٌنا{، أي : 
 .(1)لتل"

[، أي:" فانتظروا إنا معكم ٕ٘إِنَّا َمعَكُْم ُمتََرّبُِصوَن{ ]التوبة : لوله تعالى:}فَتََربَُّصوا  
 .(5)منتظرون ما هللا فاعل بكل فرٌك منا ومنكم"

ٌمول : فانتظروا إنا معكم منتظرون ما هللا فاعل بنا ، وما إلٌه صابٌر أمر لال الطبري:" 
كّلِ فرٌٍك منَّا ومنكم"
(ٔٓ). 

 الفوابد:

فس: إما نصر ٌحمل الخٌر وٌرفع كلمة هللا، وإما استشهاد ال موت أن نتٌجة الجهاد بالن -ٔ
 معه بل حٌاة به عند هللا.

 مشروعٌة المول الذي ٌؽٌط العدو وٌحزنه. -ٕ
 

 المرآن
 [ٖ٘({ ]التوبة : ٖ٘}لُْل أَْنِفمُوا َطْوًعا أَْو َكْرًها َلْن ٌُتَمَب َل ِمْنكُْم إِن كُْم كُْنتُْم لَْوًما فَاِسِمٌَن )

 التفسٌر:
للمنافمٌن: أنفموا أموالكم كٌؾ شبتم، وعلى أي حال شبتم طابعٌن أو كارهٌن، لن  -أٌها النبً-لل 

 ٌمبل هللا منكم نفماتكم; ألنكم لوم خارجون عن دٌن هللا وطاعته.
 سبب النزول:

ن لال ابن عباس : "لال: الجّد بن لٌس: إنً إذا رأٌت النساء لم أصبر حتى أفتتن ، ولكن أعٌن
«" أعٌنن بمالً»بمالً! لال : ففٌه نزلت:}أنفموا طوًعا أو كرًها لن ٌتمبل منكم{، لال : لموله:

(ٔٔ). 
                                                             

 .5ٕٕ/ٗٔ(:ص25ٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕٕ/ٗٔ(:ص251ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٖٕ-5ٕٕ/ٗٔ(:ص1ٕٓٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 . 5ٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري:(٘)
 .ٕٔٙ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .5ٕٕ/ٗٔ(:ص1ٓٔٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٖٕ-5ٕٕ/ٗٔ(:ص1ٕٓٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 . 5ٕٔ/ٗٔتفسٌر الطبري:(ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٗٔ(:ص1ٖٓٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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أٌها -[، أي:" لل ٖ٘لوله تعالى:}لُْل أَْنِفمُوا َطْوًعا أَْو َكْرًها لَْن ٌُتَمَبََّل ِمْنكُْم{ ]التوبة :  
شبتم طابعٌن أو كارهٌن، لن ٌمبل هللا  للمنافمٌن: أنفموا أموالكم كٌؾ شبتم، وعلى أي حال -النبً

 .(ٔ)منكم نفماتكم"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : }لل{، ٌا دمحم ، لهإالء المنافمٌن : أنفموا  لال الطبري:" 

كٌؾ شبتم أموالكم فً سفركم هذا وؼٌره ، وعلى أي حال شبتم ، من حال الطوع والكره ، فإنكم 
ن ٌتمبَّل هللا منكم نفماتكم ، وأنتم فً شن من دٌنكم ، وجهٍل منكم بنبوة نبٌكم ، وسوء إن تنفموها ل

 .(ٕ)معرفة منكم بثواب هللا وعمابه"
[، أي:" ألنكم لوم خارجون عن دٌن ٖ٘لوله تعالى:}إِنَّكُْم كُْنتُْم لَْوًما فَاِسِمٌَن{ ]التوبة :  

 .(ٖ)هللا وطاعته"
 .(ٗ)ٌمول : خارجٌن عن اإلٌمان بربكم" لال الطبري:" 
وخرج لوله : }أنفموا طوعا أو كرها{، مخرج األمر ، ومعناه الجزاء، والعرب تفعل  

ذلن فً األماكن التً ٌحسن فٌها " إن " ، التً تؤتً بمعنى الجزاء ، كما لال جل ثناإه : 
[ ، فهو فً لفظ األمر ، ومعناه الجزاء ،ومنه 1ٓة : }اْستَْؽِفْر لَُهْم أَْو ال تَْستَْؽِفْر لَُهْم {]سورة التوب

 :(٘) لول كثٌر عزة
َنا ، وال َمْمِلٌَّةً إِْن تَمَلَّتِ  ٌْ  أَِسٌبً ِبنَا أَْو أَْحِسنًِ ال َملُوَمًة                   لََد

 .(ٙ)ل منكمفكذلن لوله : }أنفموا طوًعا أو كرًها{، إنما معناه : إن تنفموا طوًعا أو كرًها لن ٌُتَمَبَّ 
 الفوابد:
 تمرٌر مبدأ أن الرٌاء مبطلة للعمل كالشرن محبط للعمل. -ٔ
 إطبلق الفسك على الكفر فكل كافر فاسك على اإلطبلق. -ٕ
ومن الفوابد: آثار النفاق وأضراره، إذ أن النفاق له آثار خطٌرة، وأضرار ُمهلكة، منها  -ٖ

 ما ٌؤتً:
 :-عز وجل  -الملوب، لال هللا النفاق األكبر ٌسّبب الخوؾ والّرعب فً  - أ

ٌِْهْم سُوَرةٌ تُنَبِّبُُهْم بَِما فًِ لُلُوبِِهم لُِل اْستَْهِزُإواْ إِنَّ هللا  َل َعلَ ا }ٌَْحذَُر اْلُمَنافِمُوَن أَن تُنَزَّ ُمْخِرٌج مَّ
 [.ٗٙتَْحذَُروَن{]التوبة: 

}َوَعَد هللا اْلُمنَافِِمٌَن َواْلُمنَافِمَاِت : -عز وجل  -النفاق األكبر ٌُوجب لعنة هللا تعالى، لال هللا  - ب
ِمٌٌم{]التوبة: ًَ َحْسبُُهْم َولَعَنَُهُم هللا َولَُهْم َعذَاٌب مُّ [. 1َٙواْلكُفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها ِه

َرٌض َوا ْلُمْرِجفُوَن فًِ اْلَمِدٌنَِة ولال سبحانه: }لَبِن لَّْم ٌَنتَِه اْلُمنَافِمُوَن َوالَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهم مَّ
ٌْنََما ثُِمفُوا أُِخذُوا َولُتِّلُوا  لَنُْؽِرٌَنََّن بِِهْم ثُمَّ ال ٌَُجاِوُرونََن فٌَِها إِال لَِلٌبل * َمْلعُونٌَِن أَ

 [.ٔٙ-ٓٙتَْمتٌِبل{]األحزاب:
أشدُّ النفاق األكبر ٌُخرج صاحبه من اإلسبلم; ألنه إسرار الكفر، وإظهار الخٌر، بل هو  - ت

ْرِن األَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَن تَِجَد لَُهْم  من الكفر الظاهر، لال هللا تعالى: }إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن فًِ الدَّ
 [.٘ٗٔنَِصًٌرا{]النساء:

النفاق األكبر ال ٌؽفره هللا إذا مات علٌه صاحبه; ألنه أشدُّ من الكفر الظاهر الذي لال  - ث
الَِّذٌَن َكَفُرواْ َوَظلَُمواْ لَْم ٌَكُِن هللا ِلٌَْؽِفَر لَُهْم َوالَ ِلٌَْهِدٌَُهْم َطِرٌماً  هللا تعالى فً أصحابه: }إِنَّ 

 [.5ٙٔ-1ٙٔ* إِالَّ َطِرٌَك َجَهنَّم َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا َوَكاَن ذَِلَن َعلَى هللا ٌَِسًٌرا{]النساء:

                                                             
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٖٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
من لصٌدته المشهورة. لبله ٌملٌه للى فهو مملً: كرهه وأبؽضه. وتملى تبؽض، أي استعمل من  ٖ٘: ٔدٌوانه (٘)

 .من الفعل أو المول ما ٌدعو إلى بؽضه
 .5ٕٗ-5ٖٕ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
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م علٌه الجنة، - ج : }إِنَّ هللا -عز وجل  -لال هللا  النفاق األكبر ٌوجب لصاحبه النار، وٌُحّرِ
 [.َٓٗٔجاِمُع اْلُمنَافِِمٌَن َواْلَكافِِرٌَن فًِ َجَهنََّم َجِمٌعًا{]النساء:

: }َوَعَد -عز وجل  -النفاق األكبر ٌُخلِّد صاحبه فً النار، فبل ٌخرج منها أبداً; لمول هللا  - ح
 [.1َٙر َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها{]التوبة:هللا اْلُمنَافِِمٌَن َواْلُمنَافَِماِت َواْلكُفَّاَر َنا

النفاق األكبر ٌُسبّب نسٌان هللا لصاحبه، لال هللا تعالى: }اْلُمَنافِمُوَن َواْلُمَنافِمَاُت بَْعُضُهم  - خ
ٌِْدٌَُهْم نَسُواْ هللا فَنَ ٌَْمِبُضوَن أَ ٌَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِؾ َو ن بَْعٍض ٌَؤُْمُروَن ِباْلُمنَكِر َو ِسٌَُهْم إِنَّ ّمِ

 [.2ٙاْلُمنَافِِمٌَن هُُم اْلَفاِسمُوَن{]التوبة:
: }لُْل أَنِفمُواْ َطْوًعا أَْو َكْرًها لَّن -عز وجل  -النفاق األكبر ٌُحبط جمٌع األعمال، لال هللا  - د

ْم نَفََماتُُهْم إِالَّ أَنَُّهْم َكفَُرواْ ِباهلل ٌُتَمَبََّل ِمنكُْم إِنَّكُْم ُكنتُْم لَْوًما فَاِسِمٌَن * َوَما َمنَعَُهْم أَن تُْمبََل ِمْنهُ 
بَلةَ إِالَّ َوهُْم كَُسالَى َوالَ ٌُنِفمُوَن إِالَّ َوهُْم َكاِرهُوَن{]التوبة: ٌَؤْتُوَن الصَّ -َٖ٘وبَِرسُوِلِه َوالَ 

٘ٗ.] 
وُل : }ٌَْوَم ٌَمُ -عز وجل  -النفاق األكبر ٌُطفا هللا نور أصحابه ٌوم المٌامة، لال هللا  - ذ

اْلُمنَافِمُوَن َواْلُمَنافِمَاُت ِللَِّذٌَن آَمنُوا انُظُروَنا نَْمتَبِْس ِمن نُّوِركُْم لٌَِل اْرِجعُوا َوَراَءكُْم 
ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمن لِبَِلِه  نَُهم بِسُوٍر لَّهُ بَاٌب بَاِطنُهُ فٌِِه الرَّ ٌْ فَاْلتَِمسُوا نُوًرا فَُضِرَب بَ

 [.ٖٔاْلعَذَاُب{]الحدٌد:
: -عز وجل  -النفاق األكبر ٌَحِرُم العبد دعاء المإمنٌن والصبلة علٌه عند موته، لال هللا  - ر

اَت أَبًَدا َوالَ تَمُْم َعلََى لَْبِرِه ِإنَُّهْم َكفَُرواْ بِاهلل َوَرسُوِلِه َوَما ْنُهم مَّ تُواْ }َوالَ تَُصّلِ َعلَى أََحٍد ّمِ
 [.1َٗوهُْم فَاِسمُوَن{]التوبة:

ق األكبر ٌُسّبب عذاب الدنٌا واآلخرة، لال هللا تعالى: }فَبلَ تُْعِجْبَن أَْمَوالُُهْم َواَل النفا - ز
ْنٌَا َوتَْزَهَك أَنفُسُُهْم َوُهْم  بَُهم بَِها فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ أَْوالَُدهُْم إِنََّما ٌُِرٌُد هللا ِلٌُعَذِّ

 [.َ٘٘كافُِروَن{]التوبة:
ه وأعلنه كان مرتّداً عن اإلسبلم، فٌكون حبلل الدم النفاق األكبر إذا أظهره صاحب - س

والمال، وتُطبّك علٌه أحكام المرتّد، إال أن لبول توبته عند الحاكم فٌها خبلؾ فً 
 ً  .(ٔ)الظاهر; ألن المنافمٌن ٌُظهرون اإلسبلم دابما

أما إذا أخفى المنافك نفاله وكفره; فإنه معصوم الدم والمال بما أظهر من 
 .(ٕ) ٌتولى الّسرابراإلٌمان، وهللا

النفاق األكبر إذا أظهر صاحبه كفره ٌُوجب العداوة بٌن صاحبه والمإمنٌن، فبل ٌُوالونه  - ش
 ولو كان ألرب لرٌب، وأما إذا لم ٌُظهر كفره فٌُعامل بالظاهر، وهللا ٌتولَّى الّسرابر.

لى وٌكون صاحبه ع النفاق األصؽر، وهو النفاق العملً، ٌنمص اإلٌمان وٌضعفه، - ص
 خطر من عذاب هللا تعالى.

 النفاق األصؽر صاحبه على خطر; لببل ٌجّره إلى النفاق األكبر. - ض
ونعوذ باهلل من ؼضبه، ومن جمٌع أنواع النفاق صؽٌره وكبٌره، ونسؤل هللا العفو 

 .(ٖ)والعافٌة فً الدنٌا واآلخرة
 

 المرآن
ْم }َوَما َمنَعَُهْم أَْن تُْمبََل ِمْنُهْم نَفَمَاتُُهْم  اَلةَ إاِل  َوهُ ِ َوبَِرسُوِلِه َواَل ٌَؤْتُوَن الص  إاِل  أَن ُهْم َكفَُروا بِاَّلل 
 [ٗ٘({ ]التوبة : ٗ٘كَُسالَى َواَل ٌُْنِفمُوَن إاِل  َوهُْم َكاِرهُوَن )

 التفسٌر:

                                                             
 .ٖٖٗ/ 1ٕانظر: فتاوى ابن تٌمٌة، (ٔ)
 .ٓ٘ٗالمنافمون فً المرآن، للدكتور عبد العزٌز الحمٌدي، ص انظر:(ٕ)
 .ٗ٘-ٔ٘نُوُر اإِلٌمان وظلمات النِّفَاق فً ضوء الكتاب والسنة، د. سعٌد المحطانً:انظر:  (ٖ)
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، وال ٌؤتون وسبب عدم لَبول نفماتهم أنهم أضمروا الكفر باهلل عز وجل وتكذٌب رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
الصبلة إال وهم متثاللون، وال ٌنفمون األموال إال وهم كارهون، فهم ال ٌرجون ثواب هذه 

 الفرابض، وال ٌخشون على تركها عمابًا بسبب كفرهم.
ِ َوبِرَ   سُوِلِه{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوَما َمنَعَُهْم أَْن تُْمبََل ِمْنُهْم نَفَمَاتُُهْم إِالَّ أَنَُّهْم َكفَُروا بِاّللَّ
-ملسو هيلع هللا ىلص-[، أي:" وسبب عدم لَبول نفماتهم أنهم أضمروا الكفر باهلل عز وجل وتكذٌب رسوله دمحم ٗ٘
"(ٔ). 

 .(ٕ)ما منع لبول نفماتهم إال كفرهم باهلل وبرسوله" لال الطبري:أي:" 
« نفماتهم»بالتاء، وبالٌاء، وبالً السبعة « أن ٌمبل»ولرأ األخوان وزٌد بن علً:  

بالتاء من فوق « أن تمبل»بالجمٌع، وزٌد بن علً باإلفراد. ولرأ األعرج بخبلؾ عنه: 
أن نمبل منهم »باإلفراد. وفً هذه المراءات الفعل مبنً للمفعول. ولرأت فرلة: « نفمتهم»

 .(ٖ) بالنون ونصب النفمة« نفمتهم
بَلةَ إِالَّ   ٌَؤْتُوَن الصَّ [، أي:" وال ٌؤتون الصبلة ٗ٘ َوهُْم كَُسالَى{ ]التوبة : لوله تعالى:}َواَل 

 .(ٗ)إال وهم متثاللون"
ٌمول : ال ٌؤتونها إال متثاللٌن بها، ألنهم ال ٌرجون بؤدابها ثوابًا ، وال  لال الطبري:" 

ٌخافون بتركها عماًبا ، وإنما ٌمٌمونها مخافةً على أنفسهم بتركها من المإمنٌن ، فإذا أمنوهم لم 
 .(٘)ٌمٌموها"
[، أي:" وال ٌنفمون األموال إال ٗ٘لوله تعالى:}َواَل ٌُْنِفمُوَن إِالَّ َوهُْم َكاِرهُوَن{ ]التوبة :  

 .(ٙ)وهم كارهون"
ٌمول : وال ٌنفمون من أموالهم شٌبًا }إال وهم كارهون{، أن ٌنفمونه فً  لال الطبري:" 

 .(2)وأهله " الوجه الذي ٌنفمونه فٌه ، مما فٌه تموٌة لئلسبلم

ذكر السبب الذي هو بمفرده مانع من لبول نفماتهم وهو الكفر، وأتبعه  لال أبو حٌان:" 
بما هو ناشىء عن الكفر ومستلزم له وهو دلٌل علٌه. وذلن هو إتٌان الصبلة وهم كسالى، وإٌتاء 

ات الكفر، النفمة وهم كارهون. فالكسل فً الصبلة وترن النشاط إلٌها وأخذها باإللبال من ثمر
فإٌماعها عندهم ال ٌرجون به ثوابا، وال ٌخافون بالتفرٌط فٌها عمابا. وكذلن اإلنفاق لؤلموال ال 
ٌكرهون ذلن إال وهم ال ٌرجون به ثوابا. وذكر من أعمال البر هذٌن العملٌن الجلٌلٌن وهما 

الصبلة أشرؾ  الصبلة والنفمة، واكتفى بهما وإن كانوا أفسد حاال فً سابر أعمال البر، ألن
األعمال البدنٌة، والنفمة فً سبٌل هللا أشرؾ األعمال المالٌة، وهما وصفان المطلوب إظهارهما 

 .(1)فً اإلسبلم، وٌستدل بهما على اإلٌمان، وتعداد المبابح ٌزٌد الموصوؾ بها ذما وتمبٌحا"
 الفوابد:
تمبل منهم نفماتهم إال أنهم لموله تعالى: }وما منعهم أن أن الكافر ال تمبل منه النفمات،  -ٔ

 .كفروا باهلل وبرسوله{
أن الكفار خسروا أنفسهم; ألنهم لم ٌستفٌدوا من وجودهم فً الدنٌا شٌبا، بل ما استفادوا  -ٕ

إال الضرر، وخسروا أموالهم; ألنهم لم ٌنتفعوا بها، حتى ما أعطوه للخلك لٌنتفع به، فإنه 
تمبل منهم نفماتهم إال أنهم كفروا باهلل ال ٌنفعهم; كما لال تعالى: }وما منعهم أن 

                                                             
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.5ٕٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/٘انظر: البحر المحٌط فً التفسٌر: (ٖ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖ٘ٗ/٘البحر المحٌط: (1)
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[ وخسروا أهلٌهم، ألنهم فً النار، فصاحب النار ال ٌؤنس بؤهله، ٗ٘وبرسوله{ ]التوبة: 
 بل إنه مؽلك علٌه فً تابوت، وال ٌرى أن أحدا أشد منه عذابا.

ِ أن العمٌدة الصحٌحة شرط لصحة األعمال ولبولها. لال تعالى: }بَلَى َمْن أَْسلََم وَ  -ٖ ْجَههُ ّلِلّ
ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]البمرة:  [ َٕٔٔوهَُو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعنَد َربِِّه َواَل َخْوٌؾ َعلَ

وفسادها سبب لردها فً الدنٌا وحبوطها فً اآلخرة كما لال تعالى: }َوَما َمنَعَُهْم أَن تُْمبََل 
[ لال تعالى: }َولَِدْمنَا إَِلى َما ٗ٘فَُرواْ بِاهللِ َوِبَرسُوِلِه{ ]التوبة: ِمْنُهْم نَفَمَاتُُهْم إِالَّ أَنَُّهْم كَ 

نثُوراً{ ]الفرلان:  [. إًذا العمٌدة أساس لتصحٌح العمل َٖٕعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهَباء مَّ
 .(ٔ)وهً أعظم الواجبات وآكدوها

 ها:وتظهر أهمٌة العمٌدة فً النظر إلى أمور متعددة، من
 أوالً: العمٌدة أصل الدٌن، العمٌدة هً أصل الدٌن، وهً أساُس دعوة المرسلٌن.

 ثانٌا: أن العمٌدة الصحٌحة شرط لصحة األعمال ولبولها.
ن ذََكٍر  ً ّمِ ثالثًا: أن العمٌدة سبٌب لسعادة الدنٌا واآلخرة كما لال تعالى: }َمْن َعِمَل َصاِلحا

}َوهَُو ُمْإِمٌن{ هذا لٌد، مفهومه من لم ٌكن مإمنًا ال صبلح [ لال: 52أَْو أُنثَى{ ]النحل: 
 له ال فً الدنٌا وال فً اآلخرة.

رابعًا: أنها أصٌل فً أعمال الجوارح بمعنى أن صبلح العمٌدة ٌُورث صبلح العمل 
 والعكس بالعكس.

 -خامًسا: أن العمٌدة الصحٌحة عصمة للدم والمال، وفسادها ٌوجب إهدارهما كما لال 
أمرت أن ألاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا وأن » : فً عٌر ما حدٌث: -ملسو هيلع هللا ىلص 

دمحما رسول هللا وأن ٌستمبلوا لبلتنا وٌؤكلوا ذبٌحتنا وٌصلوا صبلتنا فإذا فعلوا ذلن فمد 
 . (ٕ)«حرمت علٌنا دماإهم وأموالهم إال بحمها لهم ما للمسلمٌن وعلٌهم ما على المسلمٌن

 . (ٕ)«المسلمٌن
الحدٌث دال على أنه ال عصمة للمال والدم إال بتحمٌك الشهادتٌن والصبلة 

 والزكاة.
سادًسا: أن العمٌدة الصحٌحة شرط لحصول النصر والتمكٌن لؤلمة، وتحمٌك األمن 

اِلَحاِت َلٌَْستَْخِلفَ  ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّ نَُّهم ِفً واالجتماع. لال تعالى: }َوَعَد َّللاَّ
لَنَّ  نَنَّ لَُهْم ِدٌنَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولٌَُبَّدِ ن اأْلَْرِض َكَما اْستَْخلََؾ الَِّذٌَن ِمن لَْبِلِهْم َولٌََُمّكِ ُهم ّمِ

ً َوَمن َكَفَر بَْعَد ذَِلَن فَؤُْولَبِنَ  ٌْبا ً ٌَْعبُُدونَنًِ اَل ٌُْشِركُوَن بًِ َش هُُم اْلفَاِسمُوَن{  بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنا
 [٘٘]النور: 

سابعًا: أن العمٌدة الصحٌحة تحرر العمل من الشبهات الفاسدة والخرافات السخٌفة. لال 
بٌِناً{ ]النساء:  ٌْكُْم نُوراً مُّ بِّكُْم َوأَنَزْلنَا ِإلَ ن رَّ [ 2ٗٔتعالى: }ٌَا أٌََُّها النَّاُس لَْد َجاءكُم بُْرَهاٌن ّمِ

مة واالنفراد العملً السالم من التنالض والخلل، كما لال تعالى: }أَفَبَل تمنحه المناعة التا
ٌِْر هللاِ لََوَجُدواْ فٌِِه اْختِبلَفاً َكثٌِراً{ ]النساء:  [ فساد 1ٌَٕتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َؼ

 .(ٖ)هذه العمٌدة ٌورث الملك والحٌرة
 فات المنافمٌن: ذكرت اآلٌة الكرٌمة مجموعة من ص -ٗ
 انهم كفروا باهلل وبرسوله. - أ
 ال ٌؤتون الصبلة إال وهم كسالى. - ب
 ال ٌنفمون إال وهم كارهون. - ت

                                                             
 .شرح العمٌدة الواسطٌة، الحازمً: ]الدرس)شرح العمٌدة الواسطٌة(دروس صوتٌة[انظر:  (ٔ)
( ، ٕٔٗٙ، رلم ٗٗ/ٖ( ، وأبو داود )1ٖ٘ ، رلمٖ٘ٔ/ٔ( ، والبخارى )2ٕٖٖٔ، رلم ٕٕٗ/ٖأخرجه أحمد )(ٕ)

( ، وابن حبان 5ٙ2ٖ، رلم 2/2ٙ( ولال: حسن صحٌح ؼرٌب. والنسابى )1ٕٓٙ، رلم ٗ/٘، والترمذى )
( . وأخرجه أٌضا: الضٌاء ٖٕٔٓ، رلم ٖ/ٕ( ، والبٌهمى )ٕٖٕ/ٔ( ، والدارلطنى )15٘٘، رلم ٕ٘ٔ/ٖٔ)
 (.5ٖٔٔ، رلم 22ٕ/٘)
 . ]مرلم آلٌا/ دروس صوتٌة[.1ٔ-2ٔطٌة للحازمً:انظر: شرح العمٌدة الواس (ٖ)
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وفً هذه الصفات ؼاٌة الذّم للمنافمٌن ولمن فعل فعلهم، فٌنبؽً لكل أحد أن ٌبتعد عن 
والملب، وٌُنفك وهو  ، وٌؤتً الصبلة وهو نشٌط البدن-ملسو هيلع هللا ىلص  -الفسك، وٌُإمن باهلل ورسوله 

 ُمنشرح الصدر، ثابت الملب، ٌرجو ذخرها وثوابها من هللا وحده، وال ٌتشبّه بالمنافمٌن.
 ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: حرمة التكاسل فً الصبلة وأن ذلن من صفات المنافمٌن. -٘
 ومنها: وجوب رضا النفس بما ٌنفك العبد فً سبٌل هللا زكاة أو ؼٌرها. -ٙ
 

 المرآن
ْنٌَا َوتَْزهَ  }فاَلَ  بَُهْم ِبَها فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ ُ ِلٌُعَذِّ َك أَْنفُسُُهْم َوهُْم تُْعِجْبَن أَْمَوالُُهْم َواَل أَْواَلُدهُْم إِن َما ٌُِرٌُد ّللا 

 [٘٘({ ]التوبة : َ٘٘كافُِروَن )

 التفسٌر:
د هللا أن ٌعذبهم بها فً الحٌاة أموال هإالء المنافمٌن وال أوالدهم، إنما ٌرٌ -أٌها النبً-فبل تعجبن 

الدنٌا بالتعب فً تحصٌلها وبالمصابب التً تمع فٌها، حٌث ال ٌحتسبون ذلن عند هللا، وتخرج 
 أنفسهم، فٌموتوا على كفرهم باهلل ورسوله.

 أٌها-[، أي:" فبل تعجبن ٘٘لوله تعالى:}فَبَل تُْعِجْبَن أَْمَوالُُهْم َواَل أَْواَلُدهُْم{ ]التوبة :  
 .(ٔ)أموال هإالء المنافمٌن وال أوالدهم" -النبً

ٌَا{ ]التوبة :   ْن بَُهْم بَِها فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ ُ ِلٌُعَذِّ [، أي:" إنما ٌرٌد هللا ٘٘لوله تعالى:}إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ
 أن ٌعذبهم بها فً الحٌاة الدنٌا بالتعب فً تحصٌلها وبالمصابب التً تمع فٌها حٌث ال ٌحتسبون

 .(ٕ)ذلن عند هللا"
بَُهْم بَِها فًِ اْلَحٌَ   ُ ِلٌُعَذِّ اِة وفً لوله تعالى: }فَبَل تُْعِجْبَن أَْمَوالُُهْم َواَل أَْواَلُدهُْم ِإنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

ْنٌَا{ ]التوبة :   [، خمسة ألوال:٘٘الدُّ

 لٌعذبهم بها فً اآلخرة ، أحدها : فبل تعجبن أموالهم وال أوالدهم فً الحٌاة الدنٌا إنما ٌرٌد هللا
 ، وٌكون فٌه تمدٌم وتؤخٌر .(ٗ)، ولتادة(ٖ)لاله ابن عباس

والثانً : إنما ٌرٌد هللا لٌعذبهم بما فرضه من الزكاة فً أموالهم ، ٌعنً المنافمٌن . وهذا لول 
 .(٘)الحسن

 .(ٙ)والثالث : لٌعذبهم بمصاببهم فً أموالهم أوالدهم ، لاله ابن زٌد
زٌد:" }إنما ٌرٌد هللا لٌعذبهم بها فً الحٌاة الدنٌا{، بالمصابب فٌها ، هً لهم عن ابن  

 .(2)عذاٌب ، وهً للمإمنٌن أجٌر"
والرابع : لٌعذبهم ببنً أوالدهم وؼنٌمة أموالهم ، ٌعنً المشركٌن ، حكاه الماوردي عن بعض 

 .(1)المتؤخرٌن
 .(5)لحزن علٌها ، وكل هذا عذابوالخامس : ٌعذبهم بجمعها وحفظها وحبها والبخل بها وا

لال الطبري:" وأولى التؤوٌلٌن بالصواب فً ذلن عندنا ، التؤوٌُل الذي ذكرنا عن  
الحسن. ألن ذلن هو الظاهر من التنزٌل ، فصْرُؾ تؤوٌله إلى ما دلَّ علٌه ظاهره ، أولى من 

ه ذلن إلى ا ه من وجَّ لتمدٌم وهو مإخر ، ألنه لم صرفه إلى باطٍن ال داللةَ على صحته. وإنما وجَّ
هه إلٌه ، ولال : كٌؾ  ٌعرؾ لتعذٌب هللا المنافمٌن بؤموالهم وأوالدهم فً الحٌاة الدنٌا ، وجًها ٌوّجِ

                                                             
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٙ/ٗٔ(:ص1ٓ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .52ٕ-5ٕٙ(:ص1ٓٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٙ/ٗٔ(:ص1ٓٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٙ/ٗٔ(:ص1ٓ2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٕٙ/ٗٔ(:ص1ٓ2ٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٕٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
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بهم بذلن فً الدنٌا ، وهً لهم فٌها سرور ؟ وذهَب عنه توجٌهه إلى أنه من عظٌم العذاب  ٌعذِّ
ابضه ، إذ كان ٌلزمه وٌإخذ منه وهو ؼٌر علٌه إلزاُمه ما أوجب هللا علٌه فٌها من حموله وفر

طٌِّب النفس ، وال راجٍ من هللا جزاًء ، وال من اآلخذ منه حمًدا وال شكًرا ، على ضجٍر منه 
 .(ٔ)وكُْرٍه"
[، أي:" وتخرج أنفسهم، فٌموتوا ٘٘لوله تعالى:}َوتَْزَهَك أَْنفُسُُهْم َوهُْم َكافُِروَن{ ]التوبة :  

 .(ٕ)ورسوله"على كفرهم باهلل 
ًّ  لال الطبري:"  ٌعنً: وتخرج أنفسهم ، فٌموتوا على كفرهم باهلل ، وجحودهم نبّوةَ نب

 .(ٖ)هللا دمحم صلى"
 .(ٗ)أي: تهلن بشدة" لال الماوردي:" 
عن السدي :}وتزهك أنفسهم وهم كافرون{، لال: تزهك أنفسهم فً الحٌاة الدنٌا وهم  

 .(٘)ؤخٌر"كافرون لال: هذه آٌة فٌها تمدٌم وت
أي : وٌرٌد أن ٌمٌتهم حٌن ٌمٌتهم على الكفر ، لٌكون ذلن أنكى لهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)وأشد لعذابهم ، عٌاذا باهلل من ذلن ، وهذا ٌكون من باب االستدراج لهم فٌما هم فٌه "
عن الضحان لوله: "}وتزهك أنفسهم{، لال: فً الدنٌا وهم كافرون لال: تزهك أنفسهم:  
 .(2)تخرج"
 الفوابد:
 كراهٌة استحسان المسلم لما عند أهل الفسك والنفاق من مال ومتاع. -ٔ
 أن النفاق األكبر ٌُسّبب عذاب الدنٌا واآلخرة. -ٕ
ودلت اآلٌة أن هللا سبحانه ٌفعل ما ٌشاء فً العبد وإن لم ٌكن للعبد فٌه مصلحة، ٌدل  -ٖ

ُ  على صحة ما ذهبنا إلٌه لوله تعالى: }فَبل تُْعِجْبنَ  أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدهُْم إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

ْنٌَا{، وهذه  بَُهْم بَِها فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ ، تمدٌرها: إنما ٌرٌد هللا تعذٌبهم. وفً «الم كً»ِلٌُعَذِّ
اآلٌة تمدٌم وتمدٌرها: فبل تعجبن أموالهم وال أوالدهم فً الحٌاة الدنٌا إنما ٌرٌد هللا 

 .(1)فً اآلخرة، وهذا لول أكثر المفسرٌنلٌعذبهم بها 
ولال بعضهم: أراد إنما ٌرٌد هللا لٌعذبهم فً الحٌاة الدنٌا; ألنهم منافمون فهم 

 .(5)ٌنفمون كارهٌن فٌعذبون بما ٌنفمون
 

 المرآن
ِ إِن ُهْم لَِمْنكُْم َوَما هُْم ِمْنكُْم َولَِكن ُهْم لَْوٌم ٌَْفَرلُونَ   [ٙ٘({ ]التوبة : ٙ٘) }َوٌَْحِلفُوَن بِاَّلل 

 التفسٌر:
وٌحلؾ هإالء المنافمون باهلل لكم أٌها المإمنون كذبًا وباطبل إنهم لمنكم، ولٌسوا منكم، ولكنهم 

 لوم ٌخافون فٌحلفون تَِمٌَّة لكم.
ِ إِنَُّهْم لَِمْنكُْم َوَما هُْم ِمْنكُْم{ ]التوبة :   حلؾ هإالء [، أي:" وٌٙ٘لوله تعالى:}َوٌَْحِلفُوَن بِاّللَّ

المنافمون باهلل لكم أٌها المإمنون كذبًا وباطبل إنهم لمنكم، ولٌسوا منكم"
(ٔٓ). 

                                                             
 .52ٕ-5ٕٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .52ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٖ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٔٗٔ/ٙ(:ص1ٕٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٔٗٔ/ٙ(:ص5ٕٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
وذكره المرطبً عن النحاس ولال: هو  -رضً هللا عنهما  -ذكر هذا المول الطبري عن لتادة وابن عباس (1)

 ..ٗٙٔ/1لول أكثر أهل العربٌة، انظر: تفسٌر المرطبً 
 .ٗٙٔ/1تفسٌر المرطبً: . انظر:ذكر هذا المول المرطبً ولم ٌعزه إلى معٌن(5)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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ٌمول تعالى ذكره : وٌحلؾ باهلل لكم ، أٌها المإمنون ، هإالء المنافمون  لال الطبري:" 
 .(ٔ)كذبًا وباطبل خوفًا منكم : }إنهم لمنكم{ فً الدٌن والملة "

ٌخبر هللا تعالى نبٌه ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، عن جزعهم وفزعهم  لال ابن كثٌر:" 
ِ إِنَُّهْم لَِمْنكُْم { ٌمًٌنا مإكدة " وفرلهم وهلعهم أنهم } ٌَْحِلفُوَن بِاّللَّ
(ٕ). 

 .(ٖ)لال الضحان:" إنما ٌحلفون باهلل تمٌة" 
 .(ٗ)"[، أي:"ولٌسوا منكمٙ٘لوله تعالى:}َوَما هُْم ِمْنكُْم{ ]التوبة :  
ٌمول هللا تعالى ، مكذّبًا لهم : }وما هم منكم{، أي لٌسوا من أهل دٌنكم  لال الطبري:" 

وملتكم ، بل هم أهل شّنٍ ونفاٍق"
(٘). 

[، أي:" ولكنهم لوم ٌخافون فٌحلفون تَِمٌَّة ٙ٘لوله تعالى:}َولَِكنَُّهْم لَْوٌم ٌَْفَرلُوَن{ ]التوبة :  
 .(ٙ)لكم"

ٌمول : ولكنهم لوم ٌَخافونكم ، فهم خوفًا منكم ٌمولون بؤلسنتهم : " إنا  لال الطبري:" 
 .(2)منكم " ، لٌؤمنوا فٌكم فبل ٌُْمتَلوا"

 .(1)أي : فهو الذي حملهم على الحلؾ " لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
آٌة المنافك ثبلثة وإن صام وصلى وزعم » األٌمان الكاذب شعار المنافمٌن وفً الحدٌث: -ٔ

 .(5)«مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلؾ وإذا ابتمن خانأنه 
رضً هللا  -أن اإلٌمان أصل األعمال الدٌنٌة،  وفً تعرٌؾ اإلٌمان روى أبو هرٌرة  -ٕ

أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "لٌس اإلٌمان بالتحلً وال بالتمنً ولكن ما ولر بالملب وصدله  -عنه 
الجنة أحد إال بعمل ٌتمنه لالوا: ٌا رسول هللا وما  والعمل، والذي نفسً بٌده ال ٌدخلن

 . (ٓٔ)ٌتمنه؟ لال: ٌحكمه"

من صفات المنافمٌن: الجبن وشدة الخوؾ والهلع، وهذه الصفة من أهم األسباب التً  -ٖ
جعلتهم ٌخفون كفرهم وٌظهرون اإلسبلم; ألنهم ٌخافون من المتل ومن أن تسلب أموالهم 

تلون مع الكفار، فٌلجؤون إلى النفاق، لال تعالى:} لكفرهم، ولٌس عندهم شجاعة فٌما
َولَِكنَُّهْم لَْوٌم ٌَْفَرلُوَن{، أي:" ٌخافون فٌحلفون تَِمٌَّة لكم"
 -« الفرق»، فهم ٌتصفون بـ(ٔٔ)

ً فً  -وهو الخوؾ  ً فً جبل أو نفما فلو وجد أحدهم فً حال المتال حصناً أو كهفا
 ً  ، كما سٌؤتً بٌان ذلن فً اآلٌة اآلتٌة.األرض ٌدخله لٌختفً فٌه لذهب إلٌه مسرعا

 
                                                             

 .52ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٔٗٔ/ٙ(:ص5ٕٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .51ٕ-52ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .51ٕ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
، رلم 21/ٔ( ، ومسلم )ٖٖ، رلم ٕٔ/ٔ( ، والبخارى )1ٙ2ٓ، رلم 2ٖ٘/ٕحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه أحمد )(5)

( . وأخرجه ٕٔٓ٘، رلم ٙٔٔ/1( ، ولال: حسن ؼرٌب، والنسابى )ٖٕٔٙ، رلم 5ٔ/٘( ، والترمذى )5٘رلم 
 ( .ٖٖ٘ٙ، رلم ٙٓٗ/ٔٔأٌضا: أبو ٌعلى )

 منها: "ثبلث من كن فٌه".. وللحدٌث أطراؾ أخرى
وفً إسناده دمحم بن  5ٕٕٓ/ٙ، وابن عدي فً الكامل 1ٖ5/ٗأخرجه البللكابً فً شرح اعتماد أهل السنة (ٓٔ)

عبد الرحمن بن بحٌر )مجبر( بن عبد الرحمن لال ابن عدي: "روى عن الثمات بالمناكٌر وعن أبٌه عن مالن 
 بالبواطٌل".

أبٌه عن مالن. لال الذهبً: "لال ابن ٌونس لٌس بثمة"، ولال الخطٌب: "كذاب". للت: وهذه الرواٌة من طرٌك 
 . ٕٔٙ/ٖانظر: مٌزان االعتدال 

 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 المرآن
ٌِْه َوهُْم ٌَْجَمُحوَن ) َخاًل لََول ْوا إِلَ  [5٘({ ]التوبة : 5٘}لَْو ٌَِجُدوَن َمْلَجؤً أَْو َمغَاَراٍت أَْو ُمد 

 التفسٌر:
األرض لو ٌجد هإالء المنافمون مؤمنًا وحصًنا ٌحفظهم، أو كهفًا فً جبل ٌإوٌهم، أو نفمًا فً 

 ٌنجٌهم منكم، النصرفوا إلٌه وهم ٌسرعون.
[، أي:" لو ٌجد هإالء 2٘لوله تعالى:}لَْو ٌَِجُدوَن َمْلَجؤً أَْو َمؽَاَراٍت أَْو ُمدََّخبًل{ ]التوبة :  

 .(ٔ)المنافمون مؤمًنا وحصنًا ٌحفظهم، أو كهفًا فً جبل ٌإوٌهم، أو نفمًا فً األرض ٌنجٌهم منكم"
ذكر شدة جبنهم فمال: }لو ٌجدون ملجؤ{ ٌلجؤون إلٌه عندما تنزل بهم لال السعدي:" ثم  

الشدابد، }أو مؽارات{ ٌدخلونها فٌستمرون فٌها }أو مدخبل{ أي: محبل ٌدخلونه فٌتحصنون 
 .(ٕ)فٌه"

عن ابن شوذب فً لوله: }لو ٌجدون ملجؤ أو مؽارات{، لال: تذهبون على روي  
  .(ٖ)وجوهكم فً األرض"

 ففٌه أربعة أوجه : «الملجؤ»وفً 
 .(٘)، ومجاهد(ٗ)أحدها : أنه الحرز ، لاله ابن عباس
 .(ٙ)والثانً : الحصن ، لاله لتادة

 .(2)والثالث : الموضع الحرٌز من الجبل ، لاله الطبري
 .(1)والرابع : المهرب ، لاله السدي

 . (5)لال الماوردي:"ومعانً هذه كلها متماربة"
 .(ٓٔ)ٌتحصنون به ، وحرزا ٌحترزون به "أي : حصنا  لال ابن كثٌر:" 

 ففٌها ثبلثة وجوه: ،«المؽارات»وأما 

 .(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)أحدهما : أنها الؽٌران فً الجبال ، لاله ابن عباس
 .(ٖٔ):" وهً التً فً الجبال "لال ابن كثٌر 

 .(ٗٔ)والثانً : المدخل الساتر لمن دخل فٌه ، لاله علً بن عٌسى
 .(٘ٔ)األسراب فً األرض المخفٌة. وهذا مروي عن ابن عباس اٌضا والثالث:
 ففٌه ثبلثة وجوه : ،«المدَّخل»وأما 

، واختاره (2ٔ)، ولتادة(ٙٔ)أحدهما : أنه النفك فً األرض، وهو السرب، لاله ابن عباس
 .(1ٔ)الطبري

                                                             
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٙ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .1ٔٗٔ/ٙ(:صٖٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .55ٕ/ٗٔ(:ص1ٓ5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٓٓ-55ٕ/ٗٔ(:ص1ٔٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٓٓ/ٗٔ(:ص1ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .51ٕ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٕٖ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .ٖٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .55ٕ/ٗٔ(:ص1ٓ5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٓٓ/ٗٔ(:ص1ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .2ٖٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1ٔٗٔ/ٙ(:صٖٖٖٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .55ٕ/ٗٔ(:ص1ٓ5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٖٓٓ/ٗٔ(:ص1ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .51ٕ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
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:" وهو السََّرب فً األرض والنفَك "لال ابن كثٌر 
(ٔ). 

 .(ٕ)أن المدخل: المتبوأ. ٌمول: لو ٌجدون متبوأ. وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا والثانً :
 .(ٖ)والثالث: أنه المدخل الضٌك الذي ٌدخل فٌه بشدة

ٌِْه َوهُْم ٌَْجَمُحوَن{ ]التوبة :   َل [، أي:" النصرفوا إلٌه وهم 2٘لوله تعالى:}لََولَّْوا إِ
 .(ٗ)ٌسرعون"
 .(٘)وٌهرعون، فلٌس لهم ملكة، ٌمتدرون بها على الثبات"لال السعدي:" أي: ٌسرعون  
، ٌمول : ألدبروا إلٌه ، هرًبا منكم، وهم ٌسرعون فً َمْشٌِهم" لال الطبري:" 

(ٙ). 
:" أي : ٌسرعون فً ذهابهم عنكم ، ألنهم إنما ٌخالطونكم كرها ال محبة ، لال ابن كثٌر 

; ولهذا ال ٌزالون فً هم وحزن وَؼّمٍ ; ألن وودوا أنهم ال ٌخالطونكم ، ولكن للضرورة أحكام 
اإلسبلم وأهله ال ٌزال فً عّز ونصر ورفعة ; فلهذا كلما سُّر المإمنون ساءهم ذلن ، فهم ٌودون 
ٌِْه َوُهْم  ً أَْو َمؽَاَراٍت أَْو ُمدََّخبل لََولَّْوا إِلَ أال ٌخالطوا المإمنٌن ; ولهذا لال : } لَْو ٌَِجُدوَن َمْلَجؤ

 .(2)ُحوَن {"ٌَْجمَ 
 .(1)عن مجاهد :"}لولوا إلٌه{، لال: لفروا إلٌه منكم" 
 .(5)عن السدي لوله: "}وهم ٌجمحون{، أما }ٌجمحون{: فٌسرعون" 
}ٌَْجَمُحوَن{، ٌجمح، أي: ٌطمح ٌرٌد أن ٌسرع" لال أبو عبٌدة:" 

(ٔٓ). 
ًٌ بٌن المشٌٌن  ولٌل : إن " الجماح " مش

 :  (ٕٔ)، ومنه لول مهلهل(ٔٔ)
ٌُْت ذَِوي أَْحَسابِِهْم َخَمُدوا  لَمَْد َجَمْحُت ِجَماًحا فًِ ِدَمابِِهُم              َحتَّى َرأَ

 الفوابد:
 أن الجبن والخور والضعؾ والخوؾ من لوازم الكفر والنفاق. -ٔ
ً ٌلوذون به عن الجهاد لبلذوا به، فلو وجد أحدهم فً  -ٕ بٌان أن المنافمٌن لو ٌجدون شٌبا

ً فً األرض ٌدخله لٌختفً فٌه لذهب إلٌه حال المتال حص ناً أو كهفاً فً جبل أو نفما
 .(ٖٔ)مسرعا

 
 المرآن

َدلَاِت فَِإْن أُْعطُوا ِمْنَها َرُضوا َوإِْن لَْم ٌُْعَطْوا ِمْنَها إِذَا هُْم ٌَْسَخطُ  وَن }َوِمْنُهْم َمْن ٌَْلِمُزَن فًِ الص 
 [5٘({ ]التوبة : 5٘)

 التفسٌر:
ن ٌعٌبن فً لسمة الصدلات، فإن نالهم نصٌب منها رضوا وسكتوا، وإن لم ومن المنافمٌن مَ 

 ٌصبهم حظ منها سخطوا علٌن وعابون.

                                                             
 .ٖٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٔ٘ٔ/ٙ(:صٖٖٙٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٓٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .51ٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٔ٘ٔ/ٙ(:ص1ٖٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٔ٘ٔ/ٙ(:ص5ٖٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٔٙ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
هذا نص نادر ال تجده فً كتاب اللؽة ، فلٌمٌد فٌها هو  ، لال المحمك:"51ٕ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)

 .وشاهده"
( لم أجد هذا البٌت فٌما ولفت علٌه من شعر مهلهل. ولوله : " خمدا " ، أي : سكنوا فماتوا ، كما تنطفا (ٕٔ)

 .الجمرة
 .ٕٓٙاإلسبلمٌة، الجبرٌن:تسهٌل العمٌدة انظر:  (ٖٔ)
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 فً سبب نزول اآلٌة، ألوال: 
بٌنا رسول  أحدها: روى الزهري عن أبً سلمة بن عبد الرحمن عن أبً سعٌد الخدري لال : "

ٌمسم لسما إذ جاءه ابن ذى الخوٌصرة التمٌمى، فمال: اعدل ٌا رسول هللا، لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 
، فمال عمر بن الخطاب: ٌا رسول هللا ابذن لى فٌه فؤضرب «وٌلن ومن ٌعدل إذا لم أعدل»

أحدكم صبلته مع صبلتهم وصٌامه مع : دعه فإن له أصحابا ٌحمر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عنمه فمال النبى 
صٌامهم ٌمرلون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة فٌنظر فى لذذه فبل ٌوجد فٌه شىء ثم 
ٌنظر فى نضٌه فبل ٌوجد فٌه شىء ثم ٌنظر فى رصافه فبل ٌوجد فٌه شىء لد سبك الفرث والدم 

ة أو مثل البضعة تدردر آٌتهم رجل أسود فى إحدى ٌدٌه أو لال إحدى ثدٌٌه مثل ثدى المرأ
ٌخرجون على حٌن فترة من الناس. فنزلت فٌهم }ومنهم من ٌلمزن فى الصدلات{ اآلٌة. لال أبو 

وأشهد أن علٌا حٌن لتلهم وأنا معهم جىء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سعٌد: أشهد أنى سمعت هذا من رسول هللا 
 .(ٔ)"– ملسو هيلع هللا ىلص -بالرجل على النعت الذى نعته رسول هللا 

ونمل الواحدي عن الكلبً، لال: "نزلت فً المإلفة للوبهم وهم المنافمون، لال رجل  والثانً:
لم تمسم بالسوٌة، فؤنزل هللا تعالى: }ومنهم من ٌلمزن فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -منهم ٌمال له أبو الجواظ للنبً 

 .(ٕ)الصدلات{"
ثعلبة بن حاطب، كان ٌمول : إنما ٌعطً دمحم من ٌشاء والثالث: ولال الماوردي:"أنها نزلت فً 

 .(ٖ)وٌتكلم بالنفاق فإن أعطً رضً وإن منع سخط ، فنزلت فٌه اآلٌة"
َدلَاِت{ ]التوبة : لوله تعالى:   ومن المنافمٌن َمن  [، أي:"1٘}َوِمْنُهْم َمْن ٌَْلِمُزَن فًِ الصَّ

 .(ٗ)ٌعٌبن فً لسمة الصدلات"
ٌمول تعالى ذكره : ومن المنافمٌن الذٌن وصفت لن ، ٌا دمحم ، صفتهم فً  لال الطبري:" 

 .(٘)هذه اآلٌات }من ٌلمزن فً الصدلات{، ٌمول : ٌعٌبن فً أمرها ، وٌطعُُن علٌن فٌها"

لال ابن زٌد:" هإالء المنافمون ، لالوا : وهللا ما ٌعطٌها دمحم إال من أحبَّ ، وال ٌإثر بها  
هللا نبٌه ، وأخبرهم أنه إنما جاءت من هللا ، وإن هذا أمر من هللا لٌس من دمحم : إال هواه ! فؤخبر 

 .(ٙ))إنما الصدلات للفمراء( ، اآلٌة"
ٌمال إن هإالء كانوا لوما منافمٌن أرادوا أن ٌعطٌهم رسول هللا من  لال الجصاص:" 

الصدلات ولم ٌكن جابزا أن ٌعطٌهم منها ألنهم لٌسوا من أهلها فطعنوا على رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فً 
لسمة الصدلات ولالوا ٌإثر بها ألرباءه وأهل مودته وٌدل علٌه لوله تعالى :}فإن أعطوا منها 

 .(2)رضوا وإن لم ٌعطوا منها إذا هم ٌسخطون{"
 وجوه : ،[1ٌَْ٘لِمُزَن{ ]التوبة : }وفً معنى 

 .(1)أحدها : ٌروزن وٌسؤلن ، لاله مجاهد
 .(5)والثانً : ٌؽتابن ، حكاه الماوردي عن ابن لتٌبة

،  (ٗ)لتٌبة، وابن (ٖ)، والطبري(ٕ)، وأبً عبٌدة(ٔ)، الفراء(ٓٔ)والثالث: ٌعٌبن، وهذا لول الحسن
 :(٘)ومنه لول زٌاد األعجم

                                                             
(، 25ٖٕٖ، رلم ٕٙ٘/2( ، وابن أبى شٌبة )ٙٗٔ/ٓٔأخرجه عبد الرزاق )(ٔ)

 [.15ٖ٘ٔ، وانظر: ]كنز العمال ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٗٔ(:ص1ٔ2ٙٔوالطبري)
 والكلبً ضعٌؾ، وما ذكره مر فً الحدٌث السابك. .5ٕٗاسباب النزول: (ٕ)
 
 .2ٖٖ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٓٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٗٔ(:صم1ٔ2ٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٖ/ٗأحكام المرآن: (2)
 .ٕٖٓ/ٗٔ(:ص1ٔٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٕٖ/ٗحكاه عنه الجصاص فً احكام المرآن: (ٓٔ)
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ٌْتَُن تُْبِدي ِلً ُمَكاَشَرةً               َوإِْن أَُؼٌَّْب ، فَؤَْنَت العَابُِب اللَُّمَزهْ   إِذَا لَمَ
 :  (ٙ)ومنه لول رإبة

ٌَْن َعنَِمً َوَجْمِزي              فًِ ِظّلِ َعْصَرْي َباِطلً َولَْمِزي  لَاَرْبُت بَ
 .(2) عناه: ٌطعن علٌن فً الصدلات. وهذا لول لتادةوالرابع: م
[، أي:" فإن نالهم نصٌب منها رضوا 1٘لوله تعالى:}فَإِْن أُْعطُوا ِمْنَها َرُضوا{ ]التوبة :  
 .(1)وسكتوا"
ٌُن ،  لال الطبري:"  ٌمول : لٌس بهم فً عٌبهم إٌان فٌها ، وطعنهم علٌن بسببها ، الّدِ

 .(5)ولكن الؽضب ألنفسهم ، فإن أنت أعطٌتهم منها ما ٌرضٌهم رضوا عنن"
[، أي:" وإن لم ٌصبهم 1٘لوله تعالى:}َوإِْن لَْم ٌُْعَطْوا ِمْنَها إِذَا هُْم ٌَْسَخطُوَن{ ]التوبة :  

 .(ٓٔ)ابون"حظ منها سخطوا علٌن وع
 .(ٔٔ)ٌمول: وإن أنت لم تعطهم منهم سخطوا علٌن وعابون" لال الطبري:" 
 الفوابد:
 أن عٌب الصالحٌن والطعن فٌهم ظاهرة دالة على فساد للوب ونٌات من ٌفعل ذلن. -ٔ
:" إن من ضبضا هذا -ملسو هيلع هللا ىلص-أن الخوارج شرار األمة وأبؽضهم إلى هللا، ٌدل علٌه لوله  -ٕ

ٌمرءون المرآن ال ٌجاوز حناجرهم ٌمتلون أهل اإلسبلم وٌدعون أهل األوثان لوما 
ٌمرلون من دٌن اإلسبلم كما ٌمرق السهم من الرمٌة أال إن أدركتهم أللتلنهم لتل 

 .(ٕٔ)عاد"
آفة جمٌع المنافمٌن الجهل والتؤوٌل وظنهم أنهم على شًء ٌظنونه صبلحاً، وأنهم به أهل  -ٖ

لٌس على معتمدهم وأنهم بهذا ناجون فً الدنٌا واآلخرة. وهم العمل دون ؼٌرهم ممن 
 بهذا ال ٌخدعون إال أنفسهم وما ٌشعرون.

                                                                                                                                                                               
 .ٖٗٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٔٙ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .11ٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 -. 51/ ٗٔواألؼانى  ٖٔٔزٌادة األعجم: هو زٌاد بن سلٌمان األعجم وٌكنى أبا امامة له ترجمة فى المإتلؾ (٘)

 .ٕ٘ٔوشواهد الكشاؾ  ٕٔٓ/ ٔوالسجاوندى  5٘/ ٓٔوالبٌت فى الطبري 
ٌِْنً اْلٌَْوَم أُمَّ َحْمِز ... ، من رجزه فً  ٗٙدٌوانه : (ٙ) أبان بن الولٌد البجلً ، ثم ذكر فٌها نفسه ، فمال : فَإن تَر

ٌَْن َعنَِمً وَجْمِزي  لَاَرْبُت بَ
 ِمْن بَْعِد تَْمَماص الشَّبَاِب األَْبِز ... فًِ ِظّلِ َعْصَرْي باِطِلً َولَْمِزي

 األََجِل الُمْجتَزِّ  فَكُلُّ بَْدِء َصالحٍ أَْو نِْمِز ... الٍق ِحَمامَ 
" أم حمز " ، ٌعنً " أم حمزة " . و " العنك " ضرب من العدو ، و " الجمز " فوق العنك ، ودون الحضر ، 
وهو العدو الشدٌد. ٌعنً ما تمارب من جرٌه لما كبر ، " تمماص الشباب " ، من " الممص " ، " لمص الفرس " 

حهما معًا ، وٌعجن برجلٌه. و " التمماص " مصدر لم تذكره كتب ، إذا نفر واستن ، وهو أن ٌرفع ٌدٌه وٌطر
اللؽة. و " األبز " : الشدٌد الوثب ، المتطلك فً عدوه ، ٌمال : " ظبً أبوز ، وأباز " ، ولم ٌذكروا فً الصفات 

)بكسرالنون(  " األبز " ، وهو هنا صفة بالمصدر. و " البدء " : السٌد الشاب الممدم المستجاد الرأي. و " النمز "
 .: الخسٌس الرذال من الناس

 .ٕٖٓ/ٗٔ(:ص1ٔ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٔٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٔٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
، رلم 2ٗٔ/ٕ( ، ومسلم )ٖٙٙٔ، رلم 5ٕٔٔ/ٖ( ، والبخارى )ٖٕٕٗ، رلم 5ٕٙأخرجه الطٌالسى )ص (ٕٔ)

 (.21ٕ٘، رلم 12/٘( ، والنسابى )2ٙٗٗ، رلم ٖٕٗ/ٗ( ، وأبو داود )ٗٙٓٔ
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ومن األمثلة على هذا: حادثة ذي الخوٌصره التمٌمً أصل الخوارج عندما 
 .(ٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص-اعترض على لسمة النبً 

لم ٌعط فإنه ٌصبر وال  ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن المإمن إن أعطً شكر، وإن -ٗ
ٌسخط، ألنه ٌعمل هلل ال ٌعمل من أجل الدنٌا، وبعضهم ٌحب أن ٌعطى من الدنٌا شٌبا، 
فمد كان بعض الصحابة ال ٌرضى أن ٌعطى من الدنٌا شٌبا، وال ٌطلب شٌبا، ألنه ٌرٌد 
الدار اآلخرة، من باب حفظ أعمالهم ورجاء ثوابها فً الدار اآلخرة، فبل ٌحبون أن 

جلوا من حسناتهم شٌبا، ولكن من أعطً من ؼٌر تشوؾ، ومن ؼٌر طمع، ومن ؼٌر ٌتع
طلب، فإنه ٌؤخذ، كما فً الحدٌث: " إذا جاءن من هذا المال شىء وأنت ؼٌر مشرؾ 

 .(ٕ)وال سابل فخذه وما ال فبل تتبعه نفسن"
فالمإمن سٌان عنده; ٌعطى من الدنٌا أو ال ٌعطى، وال ٌنمص ذلن من عمله هلل 

با، ألنه ٌحب هللا ورسوله، ولهذا كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌعطً بعض الناس وهو ٌبؽضهم من شٌ
أجل تؤلٌفهم، والخوؾ علٌهم من النفاق والردة، وٌمنع ناسا هم أحب الناس إلٌه وٌكلهم 
إلى إٌمانهم، ألنه واثك من إٌمانهم وعمٌدتهم، وأنهم ال ٌتؤثرون إذا لم ٌعطوا، وهذه 

المإمن: أنه باق على إٌمانه وٌمٌنه أعطً من الدنٌا أو لم ٌعط، أما صاحب الدنٌا عبلمة 
 .(ٖ)فهذا إن أعطً منها رضً وإن لم ٌعط منها سخط، فهو ٌرضى لها وٌؽضب لها

وفً الصحٌح عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " تعس عبد الدٌنار وعبد 
عطى رضى وإن لم ٌعط سخط تعس وانتكس وإذا شٌن فبل الدرهم وعبد الخمٌصة إن أ

انتمش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبٌل هللا أشعث رأسه مؽبرة لدماه إن كان فى 
الحراسة كان فى الحراسة وإن كان فى السالة كان فى السالة إن استؤذن لم ٌإذن له وإن 

 .(ٗ)شفع لم ٌشفع"

 
 المرآن

ُ ِمْن فَْضِلِه َوَرُسولُهُ إِن ا  }َولَْو أَن ُهْم َرُضوا َما ُ َسٌُْإتٌِنَا ّللا  ُ َوَرُسولُهُ َولَالُوا َحْسبُنَا ّللا  آتَاهُُم ّللا 
ِ َراِغبُوَن )  [5٘({ ]التوبة : 5٘إِلَى ّللا 

 التفسٌر:
ولو أن هإالء الذٌن ٌعٌبونن فً لسمة الصدلات رضوا بما لسم هللا ورسوله لهم، ولالوا: حسبنا 

، سٌإتٌنا هللا من فضله، وٌعطٌنا رسوله مما آتاه هللا، إنا نرؼب أن ٌوسع هللا علٌنا، فٌؽنٌنا هللا
 عن الصدلة وعن صدلات الناس. لو فعلوا ذلن لكان خًٌرا لهم وأجدى.

ُ َوَرُسولُهُ{ ]التوبة :    [، أي:" ولو أن هإالء5٘لوله تعالى:}َولَْو أَنَُّهْم َرُضوا َما آتَاهُُم َّللاَّ
 .(٘)الذٌن ٌعٌبونن فً لسمة الصدلات رضوا بما لسم هللا ورسوله لهم"

ٌمول تعالى ذكره : ولو أّن هإالء الذٌن ٌلمزونن ، ٌا دمحم ، فً الصدلات  لال الطبري:" 
 .(ٙ)، رَضوا ما أعطاهم هللا ورسوله من عطاء ، ولسم لهم من لسم"

ُ }لوله تعالى:  ُ ِمْن فَْضِلِه َوَرسُولُهُ{ ]التوبة : َولَالُوا َحْسبُنَا َّللاَّ [، أي:" 5َ٘سٌُْإتٌِنَا َّللاَّ

 .(2)ولالوا: حسبنا هللا، سٌإتٌنا هللا من فضله، وٌعطٌنا رسوله مما آتاه هللا"

                                                             
 انظر: الحدٌث السابك. (ٔ)
 ( ..٘ٗٓٔ، رلم 2ٕٖ/ٕ( ، ومسلم )ٖٙٔ، رلم ٕٔ/ٔ( ، وأحمد )ٗٓٗٔ، رلم ٖٙ٘/ٕأخرجه البخارى )(ٕ)
 .ٔٓٔ/ٕإعانة المستفٌد بشرح كتاب التوحٌد، الفوزان:انظر:  (ٖ)
 ( . وأخرجه أٌضا: ابن حبانٖ٘ٔٗ، رلم 1ٖ٘ٔ/ٕ( ، وابن ماجه )2ٖٕٓ، رلم 2٘ٓٔ/ٖالبخارى )أخرجه (ٗ)
 .(1ٕ25ٔ، رلم 5٘ٔ/5( ، والبٌهمى )1ٕٖٔ، رلم ٕٔ/1)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٗٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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ٌمول : ولالوا : كافٌنا هللا، سٌعطٌنا هللا من فضل خزابنه ، ورسوله من  لال الطبري:" 
 .(ٔ)الصدلة وؼٌرها "

ِ َراِؼبُوَن{ ]التوبة : }:لوله تعالى  [، أي:" إنا نرؼب أن ٌوسع هللا علٌنا، 5٘إِنَّا إَِلى َّللاَّ
 .(ٕ)فٌؽنٌنا عن الصدلة وعن صدلات الناس. لو فعلوا ذلن لكان خًٌرا لهم وأجدى"

ٌمول : ولالوا : إنا إلى هللا نرؼب فً أن ٌوسع علٌنا من فضله ، فٌؽنٌنا  لال الطبري:" 
 .(ٖ)ا من صبلت الناس والحاجة إلٌهم "عن الصدلة وؼٌره

:" فتضمنت هذه اآلٌة الكرٌمة أدبا عظٌما وسرا شرٌفا ، حٌث جعل الرضا لال ابن كثٌر 
ُ { وكذلن الرؼبة  بما آتاه هللا ورسوله والتوكل على هللا وحده ، وهو لوله : } َولَالُوا َحْسبَُنا َّللاَّ

وامتثال أوامره ، وترن زواجره ، وتصدٌك أخباره ، إلى هللا وحده فً التوفٌك لطاعة الرسول 
 .(ٗ)وااللتفاء بآثاره"

 الفوابد:
 مظاهر الرحمة اإللهٌة تتجلى فً إرشاد المنافمٌن إلى أحسن ما ٌكونوا علٌه لٌكملوا -ٔ

 وٌسعدوا فً الدارٌن.
 ال كافً إال هللا، ووجوب انحصار الرؼبة فٌه تعالى وحده دون سواه. -ٕ
وحده، كما لالوا حسبنا هللا ولم ٌمولوا حسبنا هللا ورسوله، لال تعالى:  أن التحسب فهو هلل -ٖ

ُ َوَمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]األنفال :  ًُّ َحْسبَُن َّللاَّ [، أي: ٌكفٌن وٌكفً من ٗٙ}ٌَا أٌََُّها النَّبِ
ة إبراهٌم اتبعن من المإمنٌن، وهذا هو الممطوع به فً معنى هذه اآلٌة، ولهذا كانت كلم

أتى بإبراهٌم ٌوم النار إلى النار، فلما » ودمحم علٌهما الصبلة والسبلم، جاء فً الحدٌث:
 .(٘)«أبصرها لال: حسبنا هللا ونعم الوكٌل

 
 المرآن

ٌَْها َواْلُمَإل فَِة لُلُوبُُهْم َوفًِ  َدلَاُت ِلْلفُمََراِء َواْلَمَساِكٌِن َواْلعَاِملٌَِن َعلَ لَاِب َواْلغَاِرِمٌَن }إِن َما الص  الّرِ
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم ) ِ َوّللا  ِ َواْبِن الس بٌِِل فَِرٌَضةً ِمَن ّللا   [ٓٙ({ ]التوبة : َٓٙوفًِ َسبٌِِل ّللا 

 التفسٌر:
إنما تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجٌن الذٌن ال ٌملكون شٌبًا، وللمساكٌن الذٌن ال ٌملكون ما 

لسعاة الذٌن ٌجمعونها، وللذٌن تإلِّفون للوبهم بها ممن ٌُْرَجى إسبلمه أو ٌكفٌهم وٌسد حاجتهم، ول
لوة إٌمانه أو نفعه للمسلمٌن، أو تدفعون بها شرَّ أحد عن المسلمٌن، وتعطى فً عتك رلاب 
األرلاء والمكاتبٌن، وتعطى للؽارمٌن إلصبلح ذات البٌن، ولمن أثملَتْهم الدٌون فً ؼٌر فساد وال 

وا، وللؽزاة فً سبٌل هللا، وللمسافر الذي انمطعت به النفمة، هذه المسمة فرٌضة تبذٌر فؤعسر
 فرضها هللا ولدَّرها. وهللا علٌم بمصالح عباده، حكٌم فً تدبٌره وشرعه.

َدلَاُت ِلْلفُمََراِء{ ]التوبة :   [، أي:" إنما تعطى الزكوات الواجبة ٓٙلوله تعالى:}إِنََّما الصَّ
 .(ٙ) ٌملكون شٌبًا"للمحتاجٌن الذٌن ال

[، أي:" وللمساكٌن الذٌن ال ٌملكون ما ٌكفٌهم ٓٙلوله تعالى:}َواْلَمَساِكٌِن{ ]التوبة :  
 .(2)وٌسد حاجتهم"

                                                             
 .ٖٗٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٗٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 ( .5ٗٙ/ٕ( . وأخرجه أٌضا: أبو بكر اإلسماعٌلى فى معجم شٌوخه )5ٔ/ٔأخرجه أبو نعٌم فى الحلٌة )(٘)

 وللحدٌث أطراؾ أخرى منها: "حسبنا هللا ونعم الوكٌل"، "كان آخر كبلم".
 ه النار..ومن ؼرٌب الحدٌث: "ٌوم النار": المراد ٌوم أولدوا ل

 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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َدلَاُت ِلْلفَُمَراِء َواْلَمَساِكٌِن{ ]التوبة :   [، على ستة ٓٙاختلؾ فً لوله تعالى: }إِنََّما الصَّ
 الوال:

لمتعفؾ عن المسؤلة . والمسكٌن : المحتاج السابل ، لاله ابن أحدها : أن الفمٌر المحتاج ا
 .(ٙ)، وابن زٌد(٘)،والزهري(ٗ)، ومجاهد(ٖ)، وجابر(ٕ)والحسن (ٔ)عباس

والثانً : أن الفمٌر هو ذو الزمانة من أهل الحاجة ، والمسكٌن : هو الصحٌح الجسم منهم ، لاله 
 .(2)لتادة

، (1)والمساكٌن: ؼٌر المهاجرٌن، لاله الضحان بن مزاحموالثالث : أن الفمراء هم المهاجرون، 
 .(5)وإبراهٌم
وروي عن سعٌد بن جبٌر ، وسعٌد بن عبد الرحمن بن أبزي لاال :" كان ناس من  

المهاجرٌن ألحدهم الدار ، والزوجة ، والعبد ، والنالة ٌحج علٌها وٌؽزو ، فنسبهم هللا إلى أنهم 
 .(ٓٔ)اة"فمراء ، وجعل لهم سهًما فً الزك

 .(ٔٔ)والرابع : أن الفمٌر من المسلمٌن ، والمسكٌن : من أهل الكتاب ، لاله عكرمة
والخامس : أن الفمٌر الذي ال شًء له ألن الحاجة لد كسرت فماره ، والمسكٌن الذي له ما ال 

 .(ٕٔ)ٌكفٌه لكن ٌسكن إلٌه ، لاله الشافعً
الذي ال مال له ، ولكن الفمٌر ولال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه : " لٌس الفمٌر ب

 . ومنه لول الشاعر :(ٖٔ)المحارؾ عندنا" «:األخلك»األخلُك الكْسب". لال ابن علٌّة : 
 لما رأى لُبَُد النُّسور تطاٌرت             رفع الموادم كالفمٌر األعزل

إلٌه لاله أبو والسادس : أن الفمٌر الذي له ما ال ٌكفٌه ، والمسكٌن : الذي لٌس له شًء ٌسكن 
 .(ٗٔ)حنٌفة
هو ذو «:  الفمٌر»لال الطبري:" وأولى هذه األلوال عندي بالصواب ، لول من لال :  

الفمر أو الحاجة ، ومع حاجته ٌتعفّؾ عن مسؤلة الناس والتذلل لهم ، فً هذا الموضع، و 
كان الفرٌمان لم  هو المحتاج المتذلل للناس بمسؤلتهم. وإنما للنا إن ذلن كذلن ، وإن«: المسكٌن»

ٌُْعَطٌا إال بالفمر والحاجة ، دون الذلة والمسؤلة ، إلجماع الجمٌع من أهل العلم أن " المسكٌن " ، 
إنما ٌعطى من الصدلة المفروضة بالفمر ، وأن معنى " المسكنة " ، عند العرب ، الذلة ، كما 

لَّةُ َوالْ  ٌِْهُم الذِّ [ ، ٌعنً بذلن : الهون َٔٙمْسَكنَةُ{، ]سورة البمرة : لال هللا جل ثناإه : }َوُضِربَْت َعلَ
والذلة ، ال الفمر. فإذا كان هللا جل ثناإه لد صنَّؾ من لسم له من الصدلة المفروضة لسًما بالفمر 
، فجعلهم صنفٌن ، كان معلوًما أن كل صنؾ منهم ؼٌر اآلخر. وإذ كان ذلن كذلن ، كان ال شن 

" ، ؼٌر الممسوم له باسم الفمر و " المسكنة " ، والفمٌر المعَطى  أن الممسوم له باسم " الفمٌر
ذلن باسم الفمٌر المطلك ، هو الذي ال مسكنة فٌه. والمعطى باسم المسكنة والفمر ، هو الجامع 

                                                             
 .ٖ٘ٓ/ٗٔ(:ص1ٔ5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٗٔ(:ص1ٔ1ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖ٘ٓ/ٗٔ(:ص1ٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٙٓ/ٗٔ(:ص1ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٙٓ/ٗٔ(:ص1ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٙٓ/ٗٔ(:ص1ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٗٔ(:ص1ٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٖٓ/ٗٔ(:ص1ٕ2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖٓ/ٗٔ(:ص1ٕ1ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٖٓ/ٗٔ(:ص1ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٓ/ٗٔ(:ص1ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٖٓ/ٗٔ(:ص1ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
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إلى فمره المسكنة ، وهً الذّل بالطلب والمسؤلة. فتؤوٌل الكبلم ، إذ كان ذلن معناه : إنما 
متعفِّؾ منهم الذي ال ٌسؤل ، والمتذلل منهم الذي ٌسؤل"الصدلات للفمراء : ال

(ٔ). 
عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " لٌس المسكٌن بالذي ترّده اللممة وروي  

واللممتان ، والتمرة والتمرتان ، إنما المسكٌن المتعفؾ! الرءوا إن شبتم : }ال ٌَْسؤَلُوَن النَّاَس 
 .(ٕ)["2ٖٕ{ ]سورة البمرة : إِْلَحافًا
على نحو ما لد جرى به « إنما المسكٌن المتعفؾ:»لال الطبري:" معنى لوله ملسو هيلع هللا ىلص  

، ال على تفصٌل المسكٌن من الفمٌر، ومما «مساكٌن»استعمال الناس من تسمٌتهم أهل الفمر 
« }ال ٌسؤلون الناس إلحافًا{« : الرءوا إن شبم: »ٌنبا عن أن ذلن كذلن ، انتزاعه ملسو هيلع هللا ىلص بمول هللا 

ِ ال  ، وذلن فً صفة من ابتدأ هللا ذكره ووصفه بالفمر فمال : }ِلْلفُمََراِء الَِّذٌَن أُْحِصُروا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
ٌَاَء ِمَن التَّعَفُِّؾ تَْعِرفُ  ُهْم بِِسٌَماهُْم ال ٌَْسؤَلُوَن ٌَْستَِطٌعُوَن َضْرًبا فًِ األْرِض ٌَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْؼنِ

 .(ٖ)["2ٖٕالنَّاَس إِْلَحافًا{ ]سورة البمرة : 
ٌَْها{ ]التوبة :    .(ٗ)[، أي:" وللسعاة الذٌن ٌجمعونها"ٓٙلوله تعالى:}َواْلعَاِمِلٌَن َعلَ
 .(٘)معمل بن عبٌد هللا لال : "سؤلت الزهري : عن }العاملٌن علٌها{، فمال : السعاة"عن  
 .(ٙ)لتادة : "}والعاملٌن علٌها{، لال : ُجباتها الذٌن ٌجمعونها وٌسعون فٌها"عن  
 .(2)عن ابن زٌد:" }والعاملٌن علٌها{، الذي ٌعمل علٌها" 
وهم السعاة فً لبضها من أهلها ، ووضعها فً مستحمٌِّها ، ٌعطون ذلن  لال الطبري:" 

 :(5) . لال الشاعر(1)بالسعاٌة ، أؼنٌاء كانوا أو فمراء"
 إن السُّعاة عصون حٌن بعثتهم                 لم ٌفعلوا مما أمرت فتٌبل

 :(ٓٔ)ولال الراعً
، لو َعِلْمَت، وؼُوال ًَ  إنَّ السُّعاةَ َعَصْوَن ٌَْوَم أْمَرتَُهْم            وأتَْوا َدواِه

 .(ٔٔ)لال الماوردي:"ولٌس اإلمام من العاملٌن علٌها وال والً اإلللٌم"
هم الجباة والسعاة ٌستحمون منها لسطا على ذلن ، وال ٌجوز أن ٌكونوا  كثٌر:"لال ابن 

من ألرباء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذٌن تحرم علٌهم الصدلة ، لما ثبت فً صحٌح مسلم عن عبد المطلب 

                                                             
 .5ٖٓ-1ٖٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٓ/ٗٔ(:ص1ٖٙٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٓٔ-5ٖٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٗٔ(:ص1ٖ2ٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٓٔ/ٗٔ(:ص1ٖ1ٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٗٔ(:ص1ٖ5ٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٓٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
، وأبً حٌان فً البحر 2ٖ٘/ٕلم أعرؾ لابله، والبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: (5)

 .ٖٗٗ/٘المحٌط:
، وؼٌرها، من ملحمته المشهورة، لالها لعبد الملن بن مروان، وكان بعض 2٘ٔجمهرة أشعار العرب: (ٓٔ)

 عماله على الصدلات، لد أولع ببنً نمٌر لوم الراعً، ألن لًٌسا كانت زبٌرٌة الهوى، فمال: 
ْحَمِن إنَّا َمْعَشٌر ... ُحنَفَاُء نَْسُجُد بُْكَرةً وأِصٌبلَ   أََخِلٌفَةَ الرَّ

الً تنزٌبلَ َعرَ  كاةِ ُمَنزَّ  ٌب، نََرى ّلِلِ فً أْمواِلنا ... َحكَّ الزَّ
، لو َعِلْمَت، وؼُوال ًَ  إنَّ السُّعاةَ َعَصْوَن ٌَْوَم أْمَرتَُهْم ... وأتَْوا َدواِه

ٌُْزوَمهُ ... بِاألْصَبِحٌَِّة لابًما َمْؽلُوالً   ثم ٌمول له: أَخذُوا العَِرٌَؾ فَمَطَّعُوا َح
 إَذا لَْم ٌَتُْركُوا........... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .َحتَّى 

ٌاطُ ٌََراَعةً إْجِفٌبل ِهُم، َوأَْحَدَب أَْسؤََرْت ... ِمْنهُ الّسِ  َجاءوا بَِصّكِ
 .وهً من جٌد الشعر

 .2ٖ٘/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
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لٌستعملهما على  بن ربٌعة بن الحارث : أنه انطلك هو والفضل بن عباس ٌسؤالن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)"(ٔ)«إن الصدلة ال تحل لدمحم وال آلل دمحم ، إنما هً أوساخ الناس»الصدلة ، فمال : 

 وفً لدر نصٌبهم منها لوالن : 
 .(ٗ)، والضحان(ٖ)أحدهما : الثمن ، ألنهم أحد األصناؾ الثمانٌة ، لال مجاهد
 .(ٙ)، وابن زٌد(٘)لعاصوالثانً : لدر أجور أمثالهم ، لاله عبد هللا بن عمرو بن ا

عن عطاء بن زهٌر العامري ، عن أبٌه : "أنه لمً عبد هللا بن عمرو بن العاص فسؤله  
عن الصدلة : أيُّ ماٍل هً ؟ فمال : ماُل العُْرجان والعُوران والعمٌان ، وكل ُمْنمََطع به. فمال له : 

لهم ، والعاملٌن علٌها على لدر إن للعاملٌن حمًّا والمجاهدٌن! لال : إن المجاهدٌن لوم أحل 
ة سوّي" ًّ ، وال لذي ِمرَّ عُمالتهم. ثم لال : ال تحل الصدلة لؽن
(2). 

لال الطبري:" : وأولى األلوال فً ذلن بالصواب ، لوُل من لال : ٌعطى العامل علٌها  
مسم صدلة على لدر عُمالته وأجر مثله، وإنما للنا : ذلن أولى بالصواب ، ألن هللا جل ثناإه لم ٌ

األموال بٌن األصناؾ الثمانٌة على ثمانٌة أسهم ، وإنما عّرؾ خلمه أن الصدلات لن تجاوز 
هإالء األصناؾ الثمانٌة إلى ؼٌرهم ، وإذ كان كذلن ، بما سنوضح بعُد ، وبما لد أوضحناه فً 

ى فٌه. موضع آخر ، كان معلوًما أن من أعطً منها حمًّا ، فإنما ٌعطى على لدر اجتهاد المعط
وإذا كان ذلن كذلن ، وكان العامل علٌها إنما ٌعطى على عمله ، ال على الحاجة التً تزول 
بالعطٌة ، كان معلوًما أن الذي أعطاه من ذلن إنما هو ِعَوض من سعٌه وعمله ، وأن ذلن إنما 

 .(1)هو لدر ٌستحمه عوًضا من عمله الذي ال ٌزول بالعطٌة ، وإنما ٌزول بالعزل"
[، أي:" وللذٌن تإلِّفون للوبهم بها ممن ٌُْرَجى ٓٙعالى:}َواْلُمَإلَّفَِة لُلُوبُُهْم{ ]التوبة : لوله ت

إسبلمه أو لوة إٌمانه أو نفعه للمسلمٌن، أو تدفعون بها شرَّ أحد عن المسلمٌن"
(5). 

ا فإنهم لوم كانوا ٌُتَؤلَّفون على اإلسبلم ، ممن لم تصّح نصرته ، استصبلحً  لال الطبري:"

به نفَسه وعشٌرتَه ، كؤبً سفٌان بن حرب ، وعٌٌنة بن بدر، واأللرع بن حابس ، ونظرابهم من 
 .(ٓٔ)رإساء المبابل"

 .(ٔٔ)عن الحسن : "}والمإلفة للوبهم{، الذٌن ٌَُإلَّفون على اإلسبلم"
عن لتادة : "وأما }المإلفة للوبهم {، فؤناس من األعراب ومن ؼٌرهم ، كان نبً هللا 

 .(ٕٔ) ٌتؤلفهم بالعطٌة كٌما ٌإمنوا"ملسو هيلع هللا ىلص
معمل بن عبٌد هللا لال : "سؤلت الزهري عن لوله : }والمإلفة للوبهم{، فمال : من أسلم 

ًٌّا ؟ لال : وإن كان ؼنًٌّا" من ٌهودّي أو نصرانً. للت : وإن كان ؼن
(ٖٔ). 

ن رسول هللا صلى هللا عن ابن عباس لوله : "}والمإلفة للوبهم{، وهم لوم كانوا ٌؤتو
علٌه وسلم لد أسلموا ، وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌرَضخ لهم من الصدلات ، فإذا أعطاهم من 

 .(ٗٔ)الصدلات فؤصابوا منها خًٌرا لالوا : هذا دٌن صالح ! وإن كان ؼٌر ذلن ، عابوه وتركوه"

                                                             
 .(2ٕٓٔصحٌح مسلم برلم )(ٔ)
 .2ٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٗٔ(:ص1ٗٔٙٔنظر: تفسٌر الطبري)ا (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٗٔ(:ص1ٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٗٔ(:ص1ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٔ/ٗٔ(:ص1ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٗٔ(:ص1ٕٗٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٗٔ(:ص1ٗ5ٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٗٔ(:ص1٘ٓٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٗٔ(:ص1٘ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٗٔ(:ص1ٗ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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بو سفٌان بن حرب ومن بنً عن ٌحٌى بن أبً كثٌر : أن المإلفة للوبهم من بنً أمٌة : أ
مخزوم : الحارث بن هشام ، وعبد الرحمن بن ٌربوع ومن بنً ُجَمح : صفوان بن أمٌة ومن 
بنً عامر بن لإي : سهٌل بن عمرو ، وحوٌطب بن عبد العزى ومن بنً أسد بن عبد العزى : 

: عٌٌنة بن حكٌم بن حزام ومن بنً هاشم : سفٌان بن الحارث بن عبد المطلب ومن بنً فزارة 
حصن بن بدر ومن بنً تمٌم : األلرع بن حابس ومن بنً نصر : مالن بن عوؾ ومن بنً سلٌم 
: العباس بن مرداس ومن ثمٌؾ : العبلء بن حارثة أعطى النبً ملسو هيلع هللا ىلص كل رجل منهم مبة نالة ، إال 

 .(ٔ)منهم خمسٌن"عبد الرحمن بن ٌربوع ، وحوٌطب بن عبد العزى ، فإنه أعطى كلَّ رجل 
عن الزهري لال: "لال صفوان بن أمٌة : لمد أعطانً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وإنه ألبؽض 

" ًّ ًّ ، فما بَِرح ٌعطٌنً حتى إنه ألحبُّ الناس إل الناس إل
(ٕ). 

 .(ٖ)عن مجاهد لال : "ناس كان ٌتؤلفهم بالعطٌة ، عٌٌنة بن بدر ومن كان معه"
ٌتؤلفهم بالعطٌة ، وهم صنفان : مسلمون  -ملسو هيلع هللا ىلص-لوم كان رسول هللا  وهم لال الماوردي:"

 ومشركون .
 فؤما المسلمون فصنفان : 

صنؾ كانت نٌاتهم فً اإلسبلم ضعٌفة فتؤلفهم تموٌة لنٌاتهم ، كعمبة بن زٌد وأبً سفٌان  -
 بن حرب واأللرع بن حابس والعباس بن مرداس . 

نٌاتهم فً اإلسبلم حسنة فؤعطوا تؤلفاً لعشابرهم من المشركٌن وصنؾ آخر منهم كانت  -
 مثل عدي بن حاتم . وٌعطً ِكبل الصنفٌن من سهم المإلفة للوبهم .

 وأما المشركون فصنفان : 
 صنؾ ٌمصدون المسلمٌن باألذى فٌتؤلفهم دفعاً ألذاهم مثل عامر بن الطفٌل.  -
 .(ٗ)لٌإمنوا مثل صفوان بن أمٌة" وصنؾ كان لهم مٌل إلى اإلسبلم تؤلفهم بالعطٌة -

 :(٘)بالسهم المسمى لهم من الصدلات لوالن -ملسو هيلع هللا ىلص-وفً تؤلفهم بعد رسول هللا 
 .(2)، وهو محكً عن الشافعً(ٙ)أحدهما : ٌعطونه وٌتؤلفون به، لاله أبو جعفر

، وهو (5)، وعامر(1)حسنوالثانً : ٌمنعون منه وال ٌعطونه إلعزاز هللا دٌنه عن تؤلفهم ، لاله ال
 .(ٓٔ)وهو محكً عن الشافعً أٌضا

وروي عن حبان بن أبً جبلة لال : "لال عمر بن الخطاب رضً هللا تعالى عنه : وأتاه 
[ ، 5ٕعٌٌنة بن حصن : }اْلَحكُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَْلٌُْإِمْن َوَمْن َشاَء فَْلٌَْكفُْر{ ]سورة الكهؾ : 

 .(ٔٔ)ة"أي : لٌس الٌوم مإلف
لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن عندي : أن هللا جعل الصدلة فً معنٌٌن أحدهما : 
سدُّ َخلَّة المسلمٌن ، واآلخر : معونة اإلسبلم وتموٌته. فما كان فً معونة اإلسبلم وتموٌة أسبابه ، 

إنما ٌعطاه معونةً للدٌن. فإنه ٌُعطاه الؽنً والفمٌر ، ألنه ال ٌعطاه من ٌعطاه بالحاجة منه إلٌه ، و
وذلن كما ٌعطى الذي ٌُعطاه بالجهاد فً سبٌل هللا ، فإنه ٌعطى ذلن ؼنًٌّا كان أو فمًٌرا ، للؽزو ، 
ال لسّد خلته. وكذلن المإلفة للوبهم ، ٌعطون ذلن وإن كانوا أؼنٌاء ، استصبلًحا بإعطابهموه 

ملسو هيلع هللا ىلص من أعطى من المإلفة للوبهم ، بعد أن أمَر اإلسبلم وطلَب تموٌته وتؤٌٌده. ولد أعطى النبً 
                                                             

 .ٖٖٔ/ٗٔ(:ص1ٗٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٗٔ(:ص1ٗ2ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٗٔ(:ص1ٗ1ٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٖٙ-2ٖ٘/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٗٔ(:ص1٘5ٙٔ(، )1٘1ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٗٔ(:ص1ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖ٘ٔ/ٗٔ(:ص1٘ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗٔ(:ص1٘٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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فتح هللا علٌه الفتوح ، وفشا اإلسبلم وعز أهله. فبل حجة لمحتّج بؤن ٌمول : " ال ٌتؤلؾ الٌوم على 
اإلسبلم أحد ، المتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم " ، ولد أعطى النبً ملسو هيلع هللا ىلص من أعطى منهم فً 

 .(ٔ)التً وصفت" الحال

لَاِب{ ]التوبة :  [، أي:" وتعطى فً عتك رلاب األرلاء ٓٙلوله تعالى:}َوفًِ الّرِ
 .(ٕ)والمكاتبٌن"

 .(ٖ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: فكان الرلاب"
لَاِب{ ]التوبة :   [، لوالن:ٓٙوفً لوله تعالى:}َوفًِ الّرِ

، (ٗ)هللا عنه، وأبو موسى األشعري أحدهما : أنهم المكاتبون ، لاله علً بن أبً طالب رضً
 .(5)، والشافعً(1)،  ومماتل بن حٌان(2)، وابن زٌد(ٙ)، والزهري(٘)والحسن

 .(ٔٔ)، ومالن(ٓٔ)والثانً : أنهم عبٌد ٌُشترون بهذا السهم. لاله ابن عباس
لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن عندي ، لوُل من لال : " عنى بالرلاب ، فً  
الموضع ، المكاتبون " ، إلجماع الحجة على ذلن ، فإن هللا جعل الزكاة حمًّا واجبًا على من هذا 

أوجبها علٌه فً ماله ، ٌخرجها منه ، ال ٌرجع إلٌه منها نفٌع من عرض الدنٌا ، وال ِعَوض. 
 .(ٕٔ)والمعتك رلبةً منها ، راجع إلٌه والء من أعتمه ، وذلن نفع ٌعود إلٌه منها"

هاب، "أن عمر بن عبد العزٌز أمره فكتب السنة فً مواضع الصدلة فكتب: عن ابن ش 
وسهم الرلاب نصفان نصؾ لكل مكاتب ٌدعً اإلسبلم وهم على أصناؾ شتى فً اإلسبلم 
فضٌلة ولمن سواهم منزلة أخرى، على لدر ما أدى كل رجل منهم وما بمً علٌه إن شاء 

 .(ٖٔ)هللا"
أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ثبلثة حك على هللا عونُهم : وعن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، 

 .(ٗٔ)الؽازي فً سبٌل هللا ، والمكاتب الذي ٌرٌد األداء ، والناكح الذي ٌرٌد العفاؾ"
عن البراء بن عازب لال : "جاء رجل فمال : ٌا رسول هللا ، ُدلَّنً على عمل ٌمربنً من  

"أعتك النَسمة وفن الرلبة". فمال : ٌا رسول هللا ، أو لٌسا الجنة وٌباعدنً من النار. فمال : 
 .(٘ٔ)واحدا ؟ لال : "ال عتك النسمة أن تُفرد بعتمها ، وفن الرلبة أن تعٌن فً ثمنها"

[، أي:" وتعطى للؽارمٌن إلصبلح ذات البٌن، ٓٙلوله تعالى:}َواْلَؽاِرِمٌَن{ ]التوبة : 
 .(ٙٔ)تبذٌر فؤعسروا" ولمن أثملَتْهم الدٌون فً ؼٌر فساد وال

الذٌن استدانوا فً ؼٌر معصٌة هللا ، ثم لم ٌجدوا لضاء فً عٌن وال  لال الطبري:"
 .(ٔ)َعَرض"

                                                             
 .ٖٙٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٓ/ٔ(:ص1٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٗٔ(:ص1ٙٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٔ/ٗٔ(:ص1ٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٔ/ٗٔ(:ص1ٙٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٖٔ/ٗٔ(:ص1ٕٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٖٔ/ٙ(:ص1ٖٗٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 ، حكاه دون ذكر اإلسناد.2ٖٔ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٗٔ/ٙ(:ص1ٖ٘ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
( ولال 1ٕٔ٘( وسنن ابن ماجه برلم )ٔٙ/ٙ( وسنن النسابً )٘٘ٙٔ( وسنن الترمذي برلم )ٕٔ٘/ٕالمسند )(ٗٔ)

 .ولال الترمذي : "هذا حدٌث حسن"
 .(55ٕ/ٗالمسند )(٘ٔ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)



ٕٔ1 
 

وهم الذٌن علٌهم الدٌن ٌلزمهم ؼرمه ، فإن اّدانوا فً مصالح أنفسهم لم  لال الماوردي:"
 .(ٕ)ٌعطوا إال مع الفمر ، وإن اّدانوا فً المصالح العامة أعطوا مع الؽنى والفمر"

عن مجاهد فً لوله: "}والؽارمٌن{، لال: من أحرق بٌته وذهب السٌل بماله، وأدان على 
 .(ٖ)عٌاله"

وم ركبتهم الدٌون فً ؼٌر فساد وال تبذٌر ، فجعل هللا لهم فً هم لولال مجاهد اٌضا:"
 .(ٗ)هذه اآلٌة سهًما"

 .(٘)عن أبً جعفر:"}والؽارمٌن{، لال: المستدٌنٌن فً ؼٌر فساد"
 .(ٙ)، الذي ٌدخل علٌه الؽُْرم"«الؽارم»لال ابن زٌد : " 

 .(2)تصٌبه" فهو الذي ٌسؤل فً دم أو جابحة«: الؽارمون»عن مماتل بن حٌان: "وأما 
 .(1)وروي عن دمحم بن شعٌب بن شابور عن مماتل، لال: هم الذٌن علٌهم الدٌن"

عن الماسم بن مخٌمرة، "أنه لدم على عمر بن عبد العزٌز فسؤله لضاء دٌنه، فمال: وكم 
 .(5)دٌنن؟ لال: تسعون دٌنارا، لال: لد لضٌناه عنن أنت من الؽارمٌن"

العزٌز فرض للماسم بن مخٌمرة فً ستٌن ولضى عنه عن األوزاعً: "أن عمر بن عبد 
 .(ٓٔ)تسعٌن دٌنارا، ولال له: أنت من الؽارمٌن، وأمر له بخادم ومسكن"

 :(ٔٔ)واختلؾ فٌمن اّدان فً معصٌة على ثبلثة ألوال
 أحدها: ال ٌعطى لببل ٌعان على معصٌة .

 والثانً : ٌعطى ألن الؽرم لد وجب ، والمعصٌة لد انمضت .
 : ٌعطى التابب منها وال ٌعطى إن أصر علٌها .والثالث 

ِ{ ]التوبة :   .(ٕٔ)[، أي:" وللؽزاة فً سبٌل هللا"ٓٙلوله تعالى:}َوفًِ َسبٌِِل َّللاَّ
ٌعنً : وفً النفمة فً نصرة دٌن هللا وطرٌمه وشرٌعته التً شرعها  لال الطبري:"

 .(ٖٔ)لعباده ، بمتال أعدابه ، وذلن هو ؼزو الكفار"
هم الؽزاة المجاهدون فً سبٌل هللا ٌعطون سهمهم من الزكاة مع الؽنى  الماوردي:"لال 
 .(ٗٔ)والفمر"

 .(٘ٔ)}وفً سبٌل هللا{، لال: الؽازي فً سبٌل هللا" عن ابن زٌد:"
عن لتادة :"}وفً سبٌل هللا{، لال: ٌحمل من الصدلة من لٌس له حمبلن، ولال لتادة 

ة وٌعطً إذا صار ال شًء له ثم ٌكون سهم له بعد مع وٌحمل الرجل فً سبٌل هللا من الصدل
 .(ٙٔ)المسلمٌن"

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٕٗٔ/ٙ(:ص1ٖٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٔ/ٗٔ(:ص12٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٕٗٔ/ٙ(:ص12ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٖٔ/ٗٔ(:ص12ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕٗٔ/ٙ(:ص11ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 . ]الخبر لم ٌرلم[1ٕٗٔ/ٙأخرجه ابن أبً حاتم: ص (1)
 .1ٕٗٔ/ٙ(:ص15ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٕٗٔ/ٙ(:ص5ٖٓٓٔأبً حاتم) أخرجه ابن (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1ٕ٘ٔ/ٙ(:ص5ٖٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٕ٘ٔ/ٙ(:ص5ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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فمال: إن أم معمل جعلت علٌها حجة معن  -ملسو هيلع هللا ىلص -عن  أبً معمل، "أنه جاء إلى رسول هللا
 .(ٔ)وعندي جمل جعلته حبٌسا فً سبٌل هللا فؤعطٌها إٌاه فتركبه؟ لال: نعم"

ً ملسو هيلع هللا ىلص : " ال تحل الصدلة لؽنً إال لخمسة : رجل عمل عن عطاء بن ٌسار لال : لال النب
ق  علٌها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو فً سبٌل هللا ، أو ابن السبٌل ، أو رجل كان له جار تصدَّ

 .(ٕ)علٌه فؤهداها له"
 .(ٖ)وروي عن مماتل بن حٌان أنه لال: هم المجاهدون"

ِبٌِل{   .(ٗ)[، أي:" وللمسافر الذي انمطعت به النفمة"ٓٙ]التوبة :  لوله تعالى:}َواْبِن السَّ
الطرٌك، ولٌل «: السبٌل»المسافر الذي ٌجتاز من بلد إلى بلد، و لال الطبري:" 

 : (٘)، للزومه إٌاه ، كما لال الشاعر« ابن السبٌل»للضارب فٌه : 
 أْن ِشْبُت واْكتََهَلْت ِلَداِتًأنَا ابُن الَحْرِب َربَّتْنًِ َوِلًٌدا                     إلَى 

 .(ٙ)«"ابنه»وكذلن تفعل العرب ، تسمً البلزم للشًء ٌعرؾ به: 
 .(2)وروي عن الحسن: نحوه

 [، لوالن:ٓٙوفً }َواْبِن السَّبٌِِل{ ]التوبة :  
أحدهما : هو المسافر ال ٌجد نفمة سفره ، ٌعطى منها وإن كان ؼنٌاً فً بلده ، حكاه الماوردي 

 .(1)مهورعن الج
ًٌّا ، إذا كان ُمْنمََطعًا به"  لال مجاهد: "البن السبٌل حك من الزكاة وإن كان ؼن

(5). 
 .(ٓٔ)عن مماتل بن حٌان فً لوله: "}وابن السبٌل{: المنمطع به ٌعطً لدر ما ٌبلؽه" 
عن الضحان ، "أنه لال : فً الؽنً إذا سافر فاحتاج فً سفره. لال : ٌؤخذ من  
 .(ٔٔ)الزكاة"
 .(ٕٔ)أبً جعفر فً لوله: "}وابن السبٌل{، لال: المجتاز من األرض إلى األرض" عن 

ًَّ ابن السبٌل «ابن السبٌل»معمل بن عبٌد هللا لال : "سؤلت الزهري عن   ، لال : ٌؤتً عل
ًٌا" ، وهو محتاج. للت : فإن كان ؼنًٌّا ؟ لال : وإن كان ؼن
(ٖٔ). 

 .(٘ٔ)ه ابن األنباري، وحكا(ٗٔ)والثانً : أنه الضٌؾ، لاله لتادة
 .(ٙٔ)عن لتادة : "}وابن السبٌل{، الضٌؾ ، جعل له فٌها حك" 
ِ{ ]التوبة :   [، أي:" هذه المسمة فرٌضة فرضها هللا ٓٙلوله تعالى:}فَِرٌَضًة ِمَن َّللاَّ
 .(2ٔ)ولدَّرها"
 .(1ٔ)أي: حكما ممدرا بتمدٌر هللا وفَْرِضه ولَْسمه" لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .1ٕ٘ٔ/ٙ(:ص5ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٖٔ/ٗٔ(:ص122ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 . ذكره دون إسناد1ٕ٘ٔ/ٙتفسٌر ابن ابً حاتم:ص (ٖ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٗٔلم أعرؾ لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره:(٘)
 .ٕٖٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 . حكاه دون ذكر السند1ٕ٘ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:(2)
 .2ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٗٔ(:ص11ٓٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٕ٘ٔ/ٙ(:ص52ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٗٔ(:ص11ٗٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕ٘ٔ/ٙ(:ص5ٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٗٔ(:ص11ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٖٔ/ٗٔ(:ص11ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٕٖٔ/ٗٔ(:ص11ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .5ٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
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ٌمول جل ثناإه : لَْسٌم لسمه هللا لهم ، فؤوجبه فً أموال أهل األموال  لال الطبري:" 
 .(ٔ)لهم"

عن لتادة، لوله: "}فرٌضة من هللا وهللا علٌم حكٌم{: ثمانٌة أسهم فرضهن هللا  
 . (ٕ)وأعلمهن"
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]التوبة :   ً [، أي:" وهللا علٌم بمصالح عباده، حكٌم فٓٙلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٖ)تدبٌره وشرعه"
}وهللا علٌم{، بمصالح خلمه فٌما فرض لهم ، وفً ؼٌر ذلن ، ال ٌخفى  لال الطبري:" 

علٌه شًء. فعلى علم منه فرض ما فرض من الصدلة وبما فٌها من المصلحة، }حكٌم{ فً 
 .(ٗ)تدبٌره خلمه ، ال ٌدخل فً تدبٌره خلل "

بواطنها وبمصالح عباده ، } َحِكٌٌم { فٌما أي : علٌم بظواهر األمور و لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)ٌفعله وٌموله وٌشرعه وٌحكم به ، ال إله إال هو ، وال رب سواه"

واختلؾ أهل العلم فً كٌفٌة لسم الصدلات التً ذكرها هللا فً هذه اآلٌة ، وهل ٌجب  
لسمها ، فً أن لكل صنؾ من األصناؾ الثمانٌة فٌها حك ، أو ذلن إلى رب المال ؟ ومن ٌتولى 

 له أن ٌعطً جمٌَع ذلن من شاء من األصناؾ الثمانٌة، وفً ذلن لوالن:
ى هللا األصناؾ  أحدهما: أنه للمتولً لسُمها ووضعُها فً أّيِ األصناؾ الثمانٌة شاء. وإنما سمَّ
ا ، الثمانٌة فً اآلٌة ، إعبلًما منه خلمَه أن الصدلة ال تخرج من هذه األصناؾ الثمانٌة إلى ؼٌره

، وابن (2)، وعمر(ٙ)وهذا لول حذٌفة ال إٌجابًا لمسمها بٌن األصناؾ الثمانٌة الذٌن ذكرهم.
، (ٖٔ)، ومٌمون بن مهران(ٕٔ)، وإبراهٌم(ٔٔ)،وأبً العالٌة(ٓٔ)، عطاء(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)عباس
 .(ٗٔ)عامة أهل العلم، وهذا المول حكاه الطبري عن (ٖٔ)مهران
مها كان علٌه وضعها فً ستة أصناؾ ، وذلن أن المإلفة : أنه إذا تولى رب المال لَسْ والثانً: 

للوبهم عنده لد ذهبوا ، وأّن سهم العاملٌن ٌبطل بمسمه إٌاها، وأنه ال ٌجزٌه أن ٌعطً من كل 
صنؾ ألل من ثبلثة أنفس، وإن تولى لَْسمها اإلماُم، كان علٌه أن ٌمسمها على سبعة أصناؾ ، ال 

 .(٘ٔ)بعض المتؤخرٌنكاه الطبري عن . وهذا المول حٌجزي عنده ؼٌر ذلن
:" لما ذكر هللا تعالى اعتراض المنافمٌن الجهلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولمزهم إٌاه لال ابن كثٌر 

فً لَْسم الصدلات ، بٌن تعالى أنه هو الذي لسمها وبٌن حكمها ، وتولى أمرها بنفسه ، ولم ٌَكْل 
لهإالء المذكورٌن ، كما رواه اإلمام أبو داود فً سننه من حدٌث لَْسمها إلى أحد ؼٌره ، فجّزأها 
عن زٌاد بن نعٌم ، عن زٌاد بن الحارث الُصَدابً  -وفٌه ضعؾ  -عبد الرحمن بن زٌاد بن أنعم 

، رضً هللا عنه ، لال : أتٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فباٌعته ، فؤتى رجل فمال : أعطنً من الصدلة فمال له : 

                                                             
 .ٕٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕ٘ٔ/ٙ(:ص51ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٓٔ-5ٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٕٖ/ٗٔ(:ص11ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .ٕٕٖ/ٗٔ(:ص111ٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .ٖٕٖ/ٗٔ(:ص15ٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(1)
 .ٕٕٖ/ٗٔ(:ص15ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(5)
 .ٕٕٖ/ٗٔ(:ص115ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕٖ/ٗٔ(:ص15٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .ٖٕٖ/ٗٔص(:15ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٕٔ)
 .ٖٕٖ/ٗٔ(:ص151ٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٖٔ)
 .ٕٕٖ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)



ٕٕٔ 
 

 لم ٌرض بحكم نبً وال ؼٌره فً الصدلات حتى حكم فٌها هو ، فجزأها ثمانٌة أصناؾ إن هللا»
 .(ٕ)"(ٔ)«، فإن كنت من تلن األجزاء أعطٌتن

 الفوابد:
تمرٌر فرضٌة الزكاة، وأحكام الزكاة من جهة النصاب، ومن جهة المستحمٌن لم تكن  -ٔ

لذي شرع الصدلات عرفت فً مكة، بل فرٌضة الزكاة لم تكن شرعت فً مكة إنما ا
العامة، وفرض الزكاة وبداٌتها إنما كان فً المدٌنة، فبٌان المستحمٌن للزكاة إنما نزل 
ِة  ٌَْها َواْلُمَإلَّفَ َدلَاُت ِلْلفُمََراِء َواْلَمَساِكٌِن َواْلعَاِمِلٌَن َعلَ فً المدٌنة فً سورة التوبة: }إِنََّما الصَّ

لَاِب{ إلى آ خر اآلٌة التً فٌها األصناؾ الثمانٌة، ثم النصاب نصاب لُلُوبُُهْم َوفًِ الّرِ
الزكاة لٌس محددا فً المرآن، وشرطها وهو حول الحول لٌس محددا فً المرآن وال 

 .(ٖ)مبٌنا فٌه
 بٌان مصارؾ الزكاة.  -ٕ
 وجوب التسلٌم هلل تعالى فً لسمته بعدم محاولة الخروج عنها. -ٖ
إذا كان من المإلفة للوبهم لال هللا تعالى: }ِإنََّما أنه ال ٌجوز إعطاء الزكاة لؽٌر مسلم; إال  -ٗ

لَاِب َواْلؽَارِ  ٌَْها َواْلُمَإلَّفَِة لُلُوبُُهْم َوفًِ الّرِ َدلَاُت ِلْلفُمََراِء َواْلَمَساِكٌِن َواْلعَاِمِلٌَن َعلَ ِمٌَن الصَّ
 ُ ِ َوَّللاَّ ِ َواْبِن السَّبٌِِل فَِرٌَضةً ِمَن َّللاَّ  [.َٓٙعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]التوبة:  َوفًِ َسبٌِِل َّللاَّ

روي عن ابن عباس رضً هللا عنهما: "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعث معاذا إلى الٌمن  
فمال: إنن تؤتً لوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا، وأن دمحما رسول هللا، 
فإن هم أطاعوا لذلن فؤعلمهم أن هللا لد فرض علٌهم خمس صلوات فً الٌوم واللٌلة، 

طاعوا لذلن فؤعلمهم أن هللا لد فرض علٌهم صدلة تإخذ من أؼنٌابهم فترد على فإن هم أ
فمرابهم، فإن هم أطاعوا لذلن فإٌان وكرابم أموالهم، واتك دعوة المظلوم فإنه لٌس بٌنها 

 .(ٗ)وبٌن هللا حجاب" 
 «:الحكٌم»، و«العلٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -٘
لخلك األشٌاء.لال تعالى:}آلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌم{ "هو المحكم «: الحكٌم»فـ -

[، فدل على أن المراد ٔ[ ولال فً موضع آخر: }كتاب أحكمت آٌاته{ ]هود: ٔ]ٌونس:
هنا، الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، ومعنى اإلحكام لخلك « الحكٌم»بـ

 .(٘) ٌر لهااألشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمد
، ،فهو سبحانه «العلٌم»ومن أسمابه  - ، واْلِعْلُم صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ

 .(ٙ)المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء«العلٌم»
هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «: العلٌم»لال الخطابً:"

[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕات الصدور{ ]لممان:الخلك. كموله تعالى: }إنه علٌم بذ
: }وفوق كل ذي علم علٌم{ -سبحانه-للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال 

فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ]ٌوسؾ:
 من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم
اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه 
ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم 

                                                             
 .(ٖٓٙٔسنن أبً داود برلم )(ٔ)
 .٘ٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٙلسم العمٌدة: -فتاوى ورسابل سماحة الشٌخ عبد الرزاق عفٌفً انظر:  (ٖ)
(، باب أخذ الصدلة من األؼنٌاء. . . ٕٗكتاب الزكاة ) 2ٖ٘/ ٖأخرجه البخاري فً الصحٌح متفك علٌه، (ٗ)
(، باب الدعاء إلى الشهادتٌن ٔكتاب اإلٌمان ) ٓ٘/ ٔ(، وأخرجه مسلم فً الصحٌح 5ٙٗٔ(، الحدٌث )ٖٙ)

 .(5ٔ/ 5ٕ(، الحدٌث )2وشرابع اإلسبلم )
 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (٘)
 .11ٔ/ٔشرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: انظر: (ٙ)



ٕٕٕ 
 

[، }وأحصى كل ٕٔعلم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء علما{ ]الطبلق: -سبحانه-هللا 
 .(ٔ)["1ٕشًء عددا{ ]الجن: 

، أنه متى كان هللا تعالى علٌما بخلمه «الحكمة»و« العلم»وٌستفاد من التران الصفتٌن  -ٗ
وحاجاتهم حكٌما فً تصرفه وشرعه وجب التسلٌم ألمره والخضوع له بالطاعة 

 واالنمٌاد.
 
 

 المرآن
ٌْرٍ  ً  َوٌَمُولُوَن هَُو أُذٌُن لُْل أُذُُن َخ ِ َوٌُْإِمُن ِلْلُمْإِمنٌَِن  }َوِمْنُهُم ال ِذٌَن ٌُْإذُوَن الن بِ لَكُْم ٌُْإِمُن بِاَّلل 

ِ لَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم )  [ٔٙ({ ]التوبة : َٔٙوَرْحَمةٌ ِلل ِذٌَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوال ِذٌَن ٌُْإذُوَن َرسُوَل ّللا 
 التفسٌر:

إنه ٌستمع لكل ما ٌمال له فٌصدله، ومن المنافمٌن لوم ٌإذون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالكبلم، وٌمولون: 
: إن محمًدا هو أذن تستمع لكل خٌر، ٌإمن باهلل وٌصدق المإمنٌن فٌما -أٌها النبً-لل لهم 

ٌخبرونه، وهو رحمة لمن اتبعه واهتدى بهداه. والذٌن ٌإذون رسول هللا محمًدا صلى هللا علٌه 
 وسلم بؤي نوع من أنواع اإلٌذاء، لهم عذاب مإلم موجع.

 سبب النزول:
عن ابن إسحاق لال:" ذكر هللا ؼشَّهم، ٌعنً : المنافمٌن وأذاهم للنبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال : }ومنهم 
ًّ وٌمولون هو أذن{، اآلٌة. وكان الذي ٌمول تلن الممالة ، فٌما بلؽنً ، نبتل بن  الذٌن ٌإذون النب

إنما دمحم أذٌُن! من »وذلن أنه لال :  الحارث ، أخو بنً عمرو بن عوؾ ، وفٌه نزلت هذه اآلٌة ،
ق به"« حّدثه شٌبًا صّدله! ، ٌمول هللا : }لل أذن خٌر لكم{، أي : ٌسمع الخٌر وٌصّدِ

(ٕ). 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-ولال الكلبً : "نزلت هذه اآلٌة فً جماعة من المنافمٌن كانوا ٌعٌبون النبً 
 .(ٖ)هم "وٌمولون فٌه ما ال ٌجوز ، فنزلت هذه اآلٌة فٌ

{ ]التوبة :   ًَّ [، أي:" ومن المنافمٌن لوم ٌإذون ٔٙلوله تعالى:}َوِمْنُهُم الَِّذٌَن ٌُْإذُوَن النَّبِ
 .(ٗ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالكبلم"

ٌمول تعالى ذكره : ومن هإالء المنافمٌن جماعة ٌإذون رسول هللا صلى  لال الطبري:" 
 .(٘)"هللا علٌه وسلم وٌعٌبونه

 .(ٙ)تعالى : ومن المنافمٌن لوم ٌُإذون رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالكبلم فٌه" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وٌمولون: إنه ٌستمع لكل ما ٌمال له ٔٙلوله تعالى:}َوٌَمُولُوَن هَُو أُذٌُن{ ]التوبة :  
 .(2)فٌصدله"
 .(1)"ٌسمع من كل أحد لال ابن عباس:" 
كانوا ٌمولون : " إنما دمحم أذن ، ال ٌحدَّث عنا شٌبًا ، إال هو أذن ٌسمع ما  لال لتادة:" 
 .(5)"ٌمال له
 .(ٓٔ)"عن مجاهد : "}وٌمولون هو أذن{، نمول ما شبنا ، ونحلؾ ، فٌصدلنا 

                                                             
 .2٘شؤن الدعاء: (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٗٔ(:ص155ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .22ٖ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٓٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٙ/ٗٔ(:ص5ٓٓٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٖٙ/ٗٔ(:ص5ٓٔٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٖٙ/ٗٔ(:ص5ٕٓٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)



ٕٕٖ 
 

لهلال الطبري:أي:"   .(ٔ)"سامعةٌ ، ٌسمع من كل أحٍد ما ٌمول فٌمبله وٌصّدِ
ٌبا صدله ، ومن حدثه فٌنا صدله ، فإذا جبنا وحلفنا له أي : من لال له شلال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)صدلنا"
ٌسمع كل ما ٌمال له وٌصدله، سمً بالجارحة للمبالؽة، كؤنه من  لال البٌضاوي:أي:" 

فرط استماعه صار جملته آلة السماع كما سمً الجاسوس عٌنا لذلن، أو اشتك له فعل من :أذن 
 .(ٖ)أذنا، إذا استمع كؤنؾ وشلل"

هو من لولهم : "رجل أذنة "، مثل " فعلة " إذا كان ٌسرع االستماع ، «أذن»ولوله 
والمبول ، كما ٌمال : " هو ٌَمَن ، وٌَِمن " إذا كان ذا ٌمٌن بكل ما ُحّدِث. وأصله من " أِذن له ٌؤذَن 

ًّ ٌتؽنى بالمرآن "، " ، إذا استمع له. ومنه الخبر عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " ما أِذن هللا لشًء كؤذَ  نِه لنب
 : (ٗ)ومنه لول عدي بن زٌد

ً فًِ َسَماعِ َوأَذَنْ  أٌَُّها المَْلُب تََعلَّْل بَِدَدْن                      إنَّ َهّمِ
(٘) 

ٌٍْر لَكُْم{ ]التوبة :   : إن محمًدا هو -أٌها النبً-[، أي:" لل لهم ٔٙلوله تعالى:}لُْل أُذُُن َخ
 .(ٙ)"أذن تستمع لكل خٌر

 .(2)أي : هو أذن خٌر ، ٌعرؾ الصادق من الكاذب " لال ابن كثٌر:" 
، ولكن ال على الوجه الذي ذموا به بل من «أذن»تصدٌك لهم بؤنه  لال البٌضاوي:" 

 .(1)حٌث إنه ٌسمع الخٌر وٌمبله"
اْلبَالُوَن }هَُو أذن لل لََرأَ نَافِع َوحده }هَُو أذن لل أذن خٌر لكم{ ِبإِْسَكان الذَّال فٌهَما، َولََرأَ 

أذن خٌر لكم{ بتثمٌل اأْلذن َوكلهْم ٌضٌؾ }آذن{ إَِلى }خٌر{
(5). 

ِ{ ]التوبة :   ق باهلل وحده ال شرٌن له"[، أي:" ٔٙلوله تعالى:}ٌُْإِمُن ِباّللَّ ٌصّدِ
(ٔٓ). 

 .(ٔٔ)ٌعنً : ٌإمن باهلل" لال ابن عباس:" 

 .(ٕٔ)األدلة"ٌصدق به لما لام عنده من  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٖٔ)[، أي:"وٌصدق المإمنٌن فٌما ٌخبرونه"ٔٙلوله تعالى:}َوٌُْإِمُن ِلْلُمْإِمنٌَِن{ ]التوبة :  
 . (ٗٔ)وٌصدق المإمنٌن"لال ابن عباس:" 
مزٌدة للتفرلة بٌن إٌمان « البلم»وٌصدلهم لما علم من خلوصهم، و لال البٌضاوي:أي:" 

 .(٘ٔ)مان"التصدٌك فإنه بمعنى التسلٌم وإٌمان األ
وٌصدق المإمنٌن، ال الكافرٌن وال المنافمٌن، ولٌل : }وٌإمن للمإمنٌن{، لال الطبري:" 

، بمعنى : «آمنُت له وآمنتُه»معناه: وٌإمن المإمنٌن، ألن العرب تمول فٌما ذكر لنا عنها : 
[، ومعناه: ردفكم وكما 2ٕ صّدلته ، كما لٌل : }َرِدَؾ لَكُْم بَْعُض الَِّذي تَْستَْعِجلُوَن{ ]سورة النمل :

                                                             
 .ٕٖٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٓٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
، واللسان )أذن( و )ددن( ، و " الدد " )بفتح الدال( و " الددن " ، اللهو.  ٖٖ:  ٔ( أمالً الشرٌؾ المرتضى (ٗ)

 .، الؽناء ، والمؽنٌة ٌمال لها " المسمعة "و " السماع " 
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٓٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٖ٘ٔانظر: السبعة فً المراءات: (5)
 .2ٕٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٗٔ(:ص5ٓ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٙ/ٖبٌضاوي:تفسٌر ال (ٕٔ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٕٖ/ٗٔ(:ص5ٓ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .1ٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘ٔ)



ٕٕٗ 
 

ٌَْرَهبُوَن{ ]سورة األعراؾ :  [ ، ومعناه : للذٌن هم ربّهم ٌرهبون"ٗ٘ٔلال: }ِللَِّذٌَن هُْم ِلَربِِّهْم 
(ٔ). 

 .(ٔ)ٌرهبون"
[، أي:" وهو رحمة لمن اتبعه ٔٙلوله تعالى:}َوَرْحَمةٌ ِللَِّذٌَن آَمنُوا ِمْنكُْم{ ]التوبة :  

 .(ٕ)واهتدى بهداه"
 .(ٖ)أي : وهو حجة على الكافرٌن" لال ابن كثٌر:" 
أي: وهو رحمة. للذٌن آمنوا منكم لمن أظهر اإلٌمان حٌث ٌمبله وال  لال البٌضاوي:" 

 .(ٗ)ٌكشؾ سره، وفٌه تنبٌه على أنه لٌس ٌمبل لولكم جهبل بحالكم بل رفما بكم وترحما علٌكم"
ر. ولرئ بالنصب ولرأ حمزة ورحمة بالجر عطفا على خٌ}َوَرْحَمٍة{،  ولوله تعالى:

 .(٘) على أنها علة فعل دل علٌه }أذن خٌر{، أي ٌؤذن لكم رحمة. ولرأ نافع أذن بالتخفٌؾ فٌهما
ِ لَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]التوبة :   [، أي:" والذٌن ٔٙلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌُْإذُوَن َرسُوَل َّللاَّ

 .(ٙ)ن أنواع اإلٌذاء، لهم عذاب مإلم موجع"ٌإذون رسول هللا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بؤي نوع م
ٌمول تعالى ذكره : لهإالء المنافمٌن الذٌن ٌعٌبون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  لال الطبري:" 
بٌه ، والمابلٌن فٌه الُهْجَر والباطل، عذاٌب من هللا موجع «هو أذن»وٌمولون :  ، وأمثاِلهم من مكذِّ

 .(2)لهم فً نار جهنم"
 الفوابد:
 حرمة أذٌة رسول هللا بؤي وجه من الوجوه. -ٔ
أن من آذى الرسول صلّى هللا علٌه وسلّم فمد آذى هللا، وهو محاد هلل عّز وجل ومن شاق  -ٕ

الرسول فمد شاق هللا، ومن عصى الرسول فمد عصى هللا، لال هللا عّز وجل: }ٌَْحِلفُوَن 
هُ أََحكُّ أَن ٌُْرُضوهُ إِن َكانُواْ ُمْإِمنٌَِن * أَلَْم ٌَْعلَُمواْ أَنَّهُ َمن بِاهللِ لَكُْم ِلٌُْرُضوكُْم َوهللاُ َوَرسُولُ 

[ ، ٖٙ - ٌَُٕٙحاِدِد هللاَ َوَرسُولَهُ فَؤَنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلداً فٌَِها ذَِلَن اْلِخْزُي اْلعَِظٌُم{ ]التوبة: 

هذه اآلٌة بعد لوله عّز وجل:  فؤذى النبً صّلى هللا علٌه وسلّم محادة هلل; ألنه ذكر
ًَّ َوٌِمُولُوَن ُهَو أُذٌُن{ ]التوبة:  [ ، وبٌن هللا عّز وجل أن من ٔٙ}َوِمْنُهُم الَِّذٌَن ٌُْإذُوَن النَّبِ

َ َوَرسُولَهُ أُْولَبَِن ِفً  حاد هللا ورسوله فهو أذل فً لوله تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَُحادُّوَن َّللاَّ
 [ ، واألذل أبلػ من الذلٌل.ٕٓلمجادلة: األَذَلٌَِّن{ ]ا

نَّ الَِّذٌَن }وبٌن عّز وجل أن المحادٌن هلل ورسوله كبتوا كمن كان لبلهم بموله:  ِِ
َ َوَرسُولَهُ كُبِتُوا َكَما كُِبَت الَِّذٌَن ِمن لَْبِلِهْم{ ]المجادلة:  [ ، والكبت: اإلذالل ٌَُ٘حادُّوَن َّللاَّ

 . (1)والخزي والصرع
هللا عّز وجل مشالته ومشالة رسوله ومحادته ومحادة رسوله، وأذاه وجعل 

وأذى رسوله، ومعصٌته ومعصٌة رسوله بمنزلة واحدة، فمال: }ذَِلَن ِبؤَنَُّهْم َشآلُّواْ هللَا 
َ َوَرسُولَهُ{ ]المجادلة: َٖٔوَرسُولَهُ{ ]األنفال:  [ ، ولال: ٕٓ[ ولال: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَُحادُّوَن َّللاَّ

[ ، ولال: }َوَمن ٌَْعِص هللاَ َوَرسُولَهُ{ ٖٙ}أَلَْم ٌَْعلَُمواْ أَنَّهُ َمن ٌَُحاِدِد هللاَ َوَرسُولَهُ{ ]التوبة: 
 [ .ٗٔ]النساء: 

 كون النبً ملسو هيلع هللا ىلص رحمة للمإمنٌن دعوة لئلٌمان واإلسبلم. -ٖ
 توعد هللا تعالى من ٌإذى رسوله بالعذاب األلٌم.  -ٗ
 

                                                             
 .2ٕٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٓٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٙ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 1ٙ/ٖ، وتفسٌر البٌضاوي:1ٕٖ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕ - ٕٔانظر: الصارم المسلول ص(1)
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 المرآن
ُ َوَرسُولُهُ أََحكُّ أَْن ٌُْرُضوهُ إِْن َكانُوا ُمْإِمنٌَِن ) ِ لَكُْم ِلٌُْرُضوكُْم َوّللا  ({ ]التوبة : ٕٙ}ٌَْحِلفُوَن بِاَّلل 

ٕٙ] 
 التفسٌر:

ٌحلؾ المنافمون األٌمان الكاذبة، وٌمدمون األعذار الملفمة; لٌُرُضوا المإمنٌن، وهللا ورسوله أحك 
 اإلٌمان بهما وطاعتهما، إن كانوا مإمنٌن حمًا. وأولى أن ٌُرُضوهما ب

 سبب النزول:
عن لتادة لوله :" }ٌحلفون باهلل لكم لٌرضوكم{ ، اآلٌة ، ذكر لنا أن رجبل من المنافمٌن لال : 
وهللا إن هإالء لخٌارنا وأشرافنا ، وإن كان ما ٌمول دمحم حمًّا ، لهم َشرٌّ من الحمٌر! لال : فسمعها 

مٌن فمال : وهللا إن ما ٌمول دمحم حك ، وألنت شر من الحمار ! فسعى بها الرجل رجل من المسل
إلى نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فؤرسل إلى الرجل فدعاه فمال له : ما حملن على الذي للت ؟ فجعل ٌلتَعُن ، 

ق الصادق ، وك ذِّب الكاذب وٌحلؾ باهلل ما لال ذلن. لال : وجعل الرجل المسلم ٌمول : اللهم صّدِ
! فؤنزل هللا فً ذلن : }ٌحلفون باهلل لكم لٌرضوكم وهللا ورسوله أحك أن ٌرضوه إن كانوا 

 .(ٔ)مإمنٌن{"
ِ لَكُْم ِلٌُْرُضوكُْم{ ]التوبة :   [، أي:" ٌحلؾ المنافمون األٌمان ٕٙلوله تعالى:}ٌَْحِلفُوَن ِباّللَّ

 .(ٕ)نٌن"الكاذبة، وٌمدمون األعذار الملفمة; لٌُرُضوا المإم
لال البٌضاوي:أي:" على معاذٌرهم فٌما لالوا أو تخلفوا. }لٌرضوكم{، لترضوا عنهم  

 .(ٖ)والخطاب للمإمنٌن"
ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن به وبرسوله ملسو هيلع هللا ىلص : ٌحلؾ لكم ، أٌها المإمنون ،  لال الطبري:" 

هإالء المنافمون باهلل ، لٌرضوكم فٌما بلؽكم عنهم من أذاهم رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وذكِرهم إٌاه بالطعن 

ا أهَل الكفر علٌكم باهلل واألٌم ان الفاجرة : أنهم ما فعلوا ذلن ، علٌه والعٌب له ، ومطابمتهم سرًّ
 .(ٗ)وإنهم لعلى دٌنكم ، ومعكم على من خالفكم ، ٌبتؽون بذلن رضاكم"

ُ َوَرسُولُهُ أََحكُّ أَْن ٌُْرُضوهُ { ]التوبة :   [، أي:" وهللا ورسوله أحك ٕٙلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(٘)وأولى أن ٌُرُضوهما باإلٌمان بهما وطاعتهما"

 .(ٙ)بالتوبة واإلنابة مما لالوا ونطموا" "لال الطبري:أي: 
لال البٌضاوي:أي:" أحك باإلرضاء بالطاعة والوفاق، وتوحٌد الضمٌر لتبلزم  

الرضاءٌن أو ألن الكبلم فً إٌذاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وإرضابه، أو ألن التمدٌر وهللا أحك أن ٌرضوه 
 .(2)والرسول كذلن"

 .(1)[، أي:" إن كانوا مإمنٌن حمًا"ُٕٙمْإِمنٌَِن{ ]التوبة : لوله تعالى:}إِْن َكانُوا  
 .(5)لال البٌضاوي:أي:" إن كانوا مإمنٌن صدلا" 
ٌن بوعده ووعٌده" لال الطبري:"  لٌن بتوحٌد هللا ، ممّرِ ٌمول : إن كانوا مصّدِ

(ٔٓ). 
 الفوابد:

                                                             
 .ٖٖٓ-5ٕٖ/ٗٔ(:ص5ٓٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .12/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .5ٕٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .12/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .12/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .5ٕٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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الرسول ولد بٌان كذب المنافمٌن وجبنهم حٌث ٌحلفون للمإمنٌن أنهم ما طعنوا فً  -ٔ
 طعنوا بالفعل، وإنما حلفهم الكاذب ٌدفعون به ؼضب المإمنٌن واالنتمام منهم.

تبٌّن من اآلٌة الكرٌمة: أن العزة للمإمنٌن ال للمنافمٌن، فعلم أن العزة والموة كانت  -ٕ
ألصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأن المنافمٌن كانوا أذلة بٌنهم، لال تعالى }ٌحلفون باهلل لكم 
لٌرضوكم{، فهذه صفات الذلٌل الممهور وأما السابمون األولون من المهاجرون 

 واألنصار فما زالوا أعز الناس بعد نبٌهم ولبل موته.
 وجوب طلب رضا هللا تعالى بفعل محابه وترن مساخطه. -ٖ
 

 المرآن
َ َوَرسُولَهُ فَؤَن  لَهُ نَارَ  ({ َٖٙجَهن َم َخاِلًدا فٌَِها ذَِلَن اْلِخْزُي اْلعَِظٌُم ) }أَلَْم ٌَْعلَُموا أَن هُ َمْن ٌَُحاِدِد ّللا 

 [ٖٙ]التوبة : 
 التفسٌر:

ألم ٌعلم هإالء المنافمون أن مصٌر الذٌن ٌحاربون هللا ورسوله ناُر جهنم لهم العذاب الدابم فٌها؟ 
 بسبه والمدح فٌه، عٌاذًا ذلن المصٌر هو الهوان والذل العظٌم، ومن المحاربة أِذٌَّة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 باهلل من ذلن.
َ َوَرسُولَهُ فَؤَنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلًدا فٌَِها{ ]التوب  ة : لوله تعالى:}أَلَْم ٌَْعلَُموا أَنَّهُ َمْن ٌَُحاِدِد َّللاَّ
العذاب  [، أي:" ألم ٌعلم هإالء المنافمون أن مصٌر الذٌن ٌحاربون هللا ورسوله ناُر جهنم لهمٖٙ

 .(ٔ)الدابم فٌها؟"
ألم ٌعلم هإالء المنافمون الذٌن ٌحلفون باهلل كذبًا للمإمنٌن لٌرضوهم ،  لال الطٌري:" 

وهم ممٌمون على النفاق، أنه من ٌحارب هللا ورسوله ، وٌخالفهما فٌناوبهما بالخبلؾ علٌهما 

 .(ٕ)ا، ممًٌما إلى ؼٌر نهاٌة ؟"}فؤن له نار جهنم( ، فً اآلخرة }خالًدا فٌها{، ٌمول : البثًا فٌه
 .(ٖ)بالكسر« فإنّ » بعض نحوًٌ البصرة:ولرأ  
[، أي:" ذلن المصٌر هو الهوان والذل ٖٙلوله تعالى:}ذَِلَن اْلِخْزُي اْلعَِظٌُم{ ]التوبة :  

 .(ٗ)ذلن"العظٌم، ومن المحاربة أِذٌَّة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسبه والمدح فٌه، عٌاذًا باهلل من 
 .(٘)لال البٌضاوي:" ٌعنً: الهبلن الدابم" 
 .(ٙ)ٌمول : فلُْبثُه فً نار جهنم وخلوده فٌها ، هو الهوان والذلُّ العظٌم" لال الطٌري:" 
 الفوابد:
 توعد من ٌحادد هللا ورسوله بالعذاب األلٌم. -ٔ

 :(2)على لسمٌن -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولد اختلؾ العلماء فً معنى المحادة هلل ولرسوله 
المسم األول: ٌرى أن المحادة تكون بمجرد المخالفة بؤن ٌكون فً حّدٍ والطرؾ اآلخر 
فً حّدٍ آخر، والحد هو الطرؾ وعلى هذا فكل الكفار داخلون فٌمن حاد هللا ورسوله 

نبً ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ، واستدل أصحاب هذا المذهب بؤن هللا تعالى نعت المنافمٌن الذٌن ٌإذون ال
بؤنهم ٌُحادون هللا ورسوله فبل ٌلزم من المحادة أن ٌكون الكافر محارباً للدٌن وأهله فمط 
 ًَّ ً حٌث لال تعالى ذكره عنهم:}َوِمْنُهُم الَِّذٌَن ٌُْإذُوَن النَّبِ بل ٌشمل جمٌع الكفار عموما

ٌٍْر لَّكُْم ٌُ  ِ َوٌُْإِمُن ِلْلُمْإِمنٌَِن َوَرْحَمةٌ لِّلَِّذٌَن آَمنُواْ ِمنُكْم َوٌِمُولُوَن ُهَو أُذٌُن لُْل أُذُُن َخ ْإِمُن ِباّللَّ
ِ لَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم ) ُ َوَرُسولُهُ َٔٙوالَِّذٌَن ٌُْإذُوَن َرسُوَل َّللاَّ ِ لَكُْم ِلٌُْرُضوكُْم َوَّللاَّ ( ٌَْحِلفُوَن ِباّللَّ

                                                             
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .12/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖٖٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٓٔالوالء والبراء والعداء فً اإلسبلم، البدرانً:  انظر: (2)
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َ َوَرسُولَهُ فَؤَنَّ لَهُ َناَر ٕٙنٌَِن )أََحكُّ أَن ٌُْرُضوهُ إِن َكانُواْ ُمْإمِ  ( أَلَْم ٌَْعلَُمواْ أَنَّهُ َمن ٌَُحاِدِد َّللاَّ
 [.ٕٙ-َٔٙجَهنََّم َخاِلًدا فٌَِها ذَِلَن اْلِخْزُي اْلعَِظٌُم{]التوبة:

المسم الثانً: ٌرى أن المحادة لٌست على معنى واحد، بل هً مراتب متفاوتة، تتراوح 
فً الدٌن وبٌن المحاربة للدٌن وأهله ، وهذه المحادة ٌتعٌن المراد بٌن مجرد المخالفة 

منها من خبلل السٌاق وسبب النزول ونحو ذلن ، وسٌاق آٌة المجادلة ٌدل على أن 
المحادة هنا هً أمر زابد على مجرد الكفر بدلٌل سبب النزول والذي وإن كان ضعٌؾ 

مبول ناهٌن عن أن السٌاق أٌضاً ٌدل على اإلسناد إال أن أهل التفسٌر المحممٌن تلموه بال
أنها فً المحاربٌن، وعلٌه فالمحادون هلل ولرسوله فً آٌة المجادلة بالتحدٌد هم الكفار 
المحاربون هلل ولرسوله، الصادون عن سبٌله، المجاهرون بالعداوة والبؽضاء بخبلؾ 

حاسن التؤوٌل بهذا المسالمٌن لنا من أهل الذمة وؼٌرهم ولد صرح الماسمً فً تفسٌره م
 فً تفسٌره آلٌة المجادلة.

ومن الفوابد: أن النار هً الدار التً أعدها هللا للكافرٌن به، المتمردٌن على شرعه،  -ٕ
 المكذبٌن لرسله، وهً عذابه الذي ٌعذب فٌه أعداءه، وسجنه الذي ٌسحن فٌه المجرمٌن.

 خسران أعظم وهً الخزي األكبر، والخسران العظٌم، الذي ال خزي فوله، وال
[ 5ٕٔمنه،:}ربنا إنن من تدخل النار فمد أخزٌته وما للظلمٌن من أنصار{ ]آل عمران: 

}ألم ٌعلموا أنه من ٌحادد هللا ورسوله فؤن له، نار جهنم خلداً فٌها ذلن الخزى العظٌم{ 
 [ ، ولال: }إن الخاسرٌن الذي خسروا أنفسهم وأهلٌهم ٌوم المٌامة أال ذلن هوٖٙ]التوبة: 

 [ .٘ٔالخسران المبٌن{]الزمر: 
وكٌؾ ال تكون النار كما وصفنا وفٌها من العذاب واآلالم واألحزان ما تعجز 
عن تسطٌره ألبلمنا، وعن وصفه ألسنتنا، وهً مع ذلن خالدة وأهلها فٌها خالدون، 

ولذلن فإن الحك أطال فً ذم ممام أهل النار فً النار}إنها سآءت مستمراً ومماماً{ 
 - ٘٘[، }هذا وإن للطؽٌن لشر مباب * جهنم ٌصلونها فببس المهاد{ ]ص: ٙٙلان: ]الفر
٘ٙ](ٔ). 

 
 المرآن

 َ ٌِْهْم ُسوَرةٌ تُنَبِّئُُهْم بَِما فًِ لُلُوبِِهْم لُِل اْستَْهِزئُوا إِن  ّللا  َل َعلَ  ُمْخِرٌج َما }ٌَْحذَُر اْلُمنَافِمُوَن أَْن تُنَز 
 [ٗٙ: ({ ]التوبة ٗٙتَْحذَُروَن )
 التفسٌر:

-ٌخاؾ المنافمون أن تنزل فً شؤنهم سورة تخبرهم بما ٌضمرونه فً للوبهم من الكفر، لل لهم 
: استمروا على ما أنتم علٌه من االستهزاء والسخرٌة، إن هللا مخرج حمٌمة ما -أٌها النبً
 تحذرون.

 سبب النزول:
لٌل : إن هللا أنزل هذه اآلٌة على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ألن المنافمٌن كانوا إذا  لال الطبري:"

نا! "  عابوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وذكروا شٌبًا من أمره وأمر المسلمٌن ، لالوا : " لعل هللا ال ٌفشً ِسرَّ
وا{ ، متهدًدا لهم متوعًدا : }إن هللا مخرج ما ، فمال هللا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : لل لهم : }استهزء

 .(ٖ). وروي عن مجاهد نحو هذا المعنى"(ٕ)تحذرون{"
ٌِْهْم سُوَرةٌ تَُنبِّبُُهْم بَِما فًِ لُلُوبِِهْم{ ]التوبة :   َل َعلَ [، ٗٙلوله تعالى:}ٌَْحَذُر اْلُمنَافِمُوَن أَْن تُنَزَّ

 .(ٗ)سورة تخبرهم بما ٌضمرونه فً للوبهم من الكفر"أي:" ٌخاؾ المنافمون أن تنزل فً شؤنهم 

                                                             
 .ٔٔالجنة والنار، العتٌبً:انظر:  (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٗٔ(:ص5ٓ1ٙٔ(، و)5ٓ2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري)) (ٖ)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
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ٌمول تعالى ذكره : ٌخشى المنافمون أن تنزل فٌهم }سورة تنببهم بما فً  لال الطبري:" 
 .(ٔ)للوبهم{، ٌمول : تظهر المإمنٌن على ما فً للوبهم"

ثم  عن مجاهد : "}ٌحذر المنافمون أن تنزل علٌهم سورة{، لال : ٌمولون المول بٌنهم ، 
نا هذا" وفً رواٌة" .(ٕ)ٌمولون : " عسى هللا أن ال ٌفشً سرنا علٌنا! " ِسرَّ

(ٖ). 
أن تنزل علٌهم{، على المإمنٌن. }سورة تنببهم بما ٌحذر المنافمون  لال البٌضاوي:" } 

فً للوبهم{ وتهتن علٌهم أستارهم، وٌجوز أن تكون الضمابر للمنافمٌن فإن النازل فٌهم كالنازل 
ن حٌث إنه ممروء ومحتج به علٌهم، وذلن ٌدل على ترددهم أٌضا فً كفرهم وأنهم لم علٌهم م

 .(ٗ)ٌكونوا على بت فً أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بشًء. ولٌل إنه خبر فً معنى األمر"
َ ُمْخِرٌج َما تَْحذَُروَن{ ]التوبة :   أٌها -هم [، أي:" لل لٗٙلوله تعالى:}لُِل اْستَْهِزبُوا إِنَّ َّللاَّ
: استمروا على ما أنتم علٌه من االستهزاء والسخرٌة، إن هللا مخرج حمٌمة ما -النبً

 .(٘)تحذرون"
ٌعنً به : إن هللا مظهر علٌكم ، أٌها المنافمون ما كنتم تحذرون أن  لال الطبري:" 

 .(ٙ)«"الفَاِضَحةَ »تظهروه ، فؤظهر هللا ذلن علٌهم وفضحهم، فكانت هذه السورة تدَعى : 
لال البٌضاوي:" }إن هللا مخرج{، مبرز أو مظهر. }ما تحذرون{، أي: ما تحذرونه من  

 .(2)إنزال السورة فٌكم، أو ما تحذرون إظهاره من مساوٌكم"
ى هذه السورة :    .(1)، فاضحة المنافمٌن"«الَفاِضَحةَ »عن لتادة لال : "كانت تسمَّ
 الفوابد:
 افمون من الحذر والخوؾ.الكشؾ عن مدى ما كان ٌعٌش علٌه المن -ٔ
 أن الهزل واالستهزاء باهلل أو بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو بالمرآن مناؾ ألصل التوحٌد. -ٕ
 ضرورة مرالبة اإلنسان للسانه، كما فً أحادٌث منها: -ٖ

ٌرفعه هللا بها درجات،  -ال ٌلمً لها باال  -"إن العبد لٌتكلم بالكلمة من رضوان هللا  -
 .(5)ٌهوي بها فً جهنم" -ال ٌلمً لها باال  -لم بالكلمة من سخط هللا وإن العبد لٌتك

إال حصابد  -أو لال على مناخرهم  -وهل ٌكب الناس فً النار على وجوههم " -
 .(ٓٔ)ألسنتهم"

أن االستهزاء بآٌات هللا ٌشمل اآلٌات الشرعٌة كالمرآن، واآلٌات الكونٌة كتمدٌر هللا اللٌل  -ٗ
 التً تدل على صنع هللا تعالى وتدبٌره وحكمته.والنهار ......الخ، 

 :(ٔٔ)ومن فوابد اآلٌة أن النفاق له آثار خطٌرة، وأضرار ُمهلكة، منها ما ٌؤتً -٘
:}ٌَْحذَُر -عز وجل  -النفاق األكبر ٌسّبب الخوؾ والّرعب فً الملوب، لال هللا  - أ

ٌِْهْم سُوَرةٌ تُنَبِّبُُهْم  َل َعلَ ا اْلُمنَافِمُوَن أَن تَُنزَّ بَِما فًِ لُلُوبِِهم لُِل اْستَْهِزُإواْ إِنَّ هللا ُمْخِرٌج مَّ
 [.ٗٙتَْحذَُروَن{]التوبة:

: }َوَعَد هللا اْلُمنَافِِمٌَن -عز وجل  -النفاق األكبر ٌُوجب لعنة هللا تعالى، لال هللا  - ب
ًَ َحْسبُهُ  ْم َولَعَنَُهُم هللا َولَُهْم َعذَاٌب َواْلُمنَافِمَاِت َواْلكُفَّاَر َناَر َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها ِه

                                                             
 .ٖٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٗٔ(:ص5ٓ2ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٗٔ(:ص5ٓ1ٙٔأهخرجه الطبري) (ٖ)
 .12/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .12/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٕٖٖ/ٗٔ(:ص5ٓ5ٙٔأخرجه الطبري) (1)
 ( عن أبً هرٌرة مرفوعا.511ٕ(، ومسلم )21ٗٙرواه البخاري )(5)
 .(ٕٕٔٔمعاذ مرفوعا. الصحٌحة )( عن ٕٙٔٙصحٌح. الترمذي )(ٓٔ)
المفهوم، والفضابل، والمعنى، والممتضى، واألركان،  -عمٌدة المسلم فً ضوء الكتاب والسُّنَّة انظر:  (ٔٔ)

 .11ٙ-1٘ٙ/ٕوالشروط، والنوالص، والنوالض:
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ِمٌٌم{]التوبة: َرٌض 1ٙمُّ [، ولال سبحانه: }لَبِن لَّْم ٌَنتَِه اْلُمنَافِمُوَن َوالَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهم مَّ
ٌَنََّن بِِهْم ثُمَّ ال ٌَُجاِوُرونََن فٌَِها إِال لَِلٌبل * َمْلعُو ٌْنََما َواْلُمْرِجفُوَن فًِ اْلَمِدٌنَِة لَنُْؽِر نٌَِن أَ

 [.ٔٙ-ٓٙثُِمفُوا أُِخذُوا َولُتِّلُوا تَْمتٌِبل{]األحزاب:
النفاق األكبر ال ٌؽفره هللا إذا مات علٌه صاحبه; ألنه أشدُّ من الكفر الظاهر الذي  - ت

 لال هللا تعالى فً أصحابه: }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُرواْ َوَظلَُمواْ لَْم ٌَكُِن هللا ِلٌَْؽِفَر لَُهْم َوالَ 
ِلٌَْهِدٌَُهْم َطِرٌماً * إِالَّ َطِرٌَك َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا َوَكاَن ذَِلَن َعلَى هللا 

 [.5ٙٔ-1ٌَِٙٔسًٌرا{]النساء:
م علٌه الجنة، لال هللا  - ث : }إِنَّ -عز وجل  -النفاق األكبر ٌوجب لصاحبه النار، وٌُحّرِ

 [.ٌَٓٗٔن فًِ َجَهنََّم َجِمًٌعا{]النساء:هللا َجاِمُع اْلُمنَافِِمٌَن َواْلَكافِرِ 
: -عز وجل  -النفاق األكبر ٌُخلِّد صاحبه فً النار، فبل ٌخرج منها أبداً; لمول هللا  - ج

 [.1ٙ}َوَعَد هللا اْلُمنَافِِمٌَن َواْلُمنَافَِماِت َواْلكُفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها{]التبوة:
هللا لصاحبه، لال هللا تعالى: }اْلُمَنافِمُوَن َواْلُمَنافِمَاُت  النفاق األكبر ٌُسّبب نسٌان - ح

ٌِْدٌَُهْم نَسُواْ هللا  ن بَْعٍض ٌَؤُْمُروَن ِباْلُمنَكِر َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِؾ َوٌَْمِبُضوَن أَ بَْعُضُهم ّمِ
 [.2ٙفَنَِسٌَُهْم إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن هُُم اْلَفاِسمُوَن{ ]التوبة:

: }لُْل أَنِفمُواْ َطْوًعا أَو َكْرًها -عز وجل  -ق األكبر ٌُحبط جمٌع األعمال، لال هللا النفا - خ
نَُّهْم لَّن ٌُتَمَبََّل ِمنكُْم إِنَّكُْم كُنتُْم لَْوًما فَاِسِمٌَن * َوَما َمنَعَُهْم أَن تُْمَبَل ِمْنُهْم نََفمَاتُُهْم إِالَّ أَ 

ٌَؤْتُوَن الصَّبلَةَ إِالَّ َوهُْم ُكَسالَى َوالَ ٌُنِفمُوَن إِالَّ َوُهْم  َكفَُرواْ ِباهلل َوِبَرسُوِلِه َوالَ 
 [.ٗ٘-َٖ٘كاِرهُوَن{]التوبة:

: }ٌَْوَم ٌَمُوُل -عز وجل  -النفاق األكبر ٌُطفا هللا نور أصحابه ٌوم المٌامة، لال هللا  - د
ْمتَبِْس ِمن نُّوِركُْم لٌَِل اْرِجعُوا َوَراَءكُْم اْلُمنَافِمُوَن َواْلُمنَافَِماُت ِللَِّذٌَن آَمنُوا انُظُروَنا نَ

ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمن لِبَِلِه  ٌْنَُهم بُِسوٍر لَّهُ َباٌب بَاِطنُهُ فٌِِه الرَّ فَاْلتَِمسُوا نُوًرا فَُضِرَب َب
 [.ٖٔاْلعَذَاُب{]الحدٌد:

عز  -ل هللا النفاق األكبر ٌَحِرُم العبد دعاء المإمنٌن والصبلة علٌه عند موته، لا - ذ
اَت أَبًَدا َوالَ تَمُْم َعلََى لَْبِرِه إِنَُّهْم َكَفُرواْ بِاهلل -وجل  ْنُهم مَّ : }َوالَ تَُصّلِ َعلَى أََحٍد ّمِ

 [.1َٗوَرسُوِلِه َوَماتُواْ َوهُْم فَاِسمُوَن{ ]التوبة:
أَْمَوالُُهْم َواَل  النفاق األكبر ٌُسّبب عذاب الدنٌا واآلخرة، لال هللا تعالى: }فَبلَ تُْعِجْبنَ  - ر

ٌَا َوتَْزَهَك أَنفُسُُهْم َوهُْم َكافُِروَن{  ْن بَُهم بَِها فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ أَْوالَُدهُْم إِنََّما ٌُِرٌُد هللا ِلٌُعَذِّ
 [.٘٘]التوبة:

النفاق األكبر إذا أظهر صاحبه كفره ٌُوجب العداوة بٌن صاحبه والمإمنٌن، فبل  - ز
رٌب، وأما إذا لم ٌُظهر كفره فٌُعامل بالظاهر، وهللا ٌتولَّى ٌُوالونه ولو كان ألرب ل

 الّسرابر.
النفاق األصؽر، وهو النفاق العملً، ٌنمص اإلٌمان وٌضعفه، وٌكون صاحبه على  - س

 خطر من عذاب هللا تعالى.
 النفاق األصؽر صاحبه على خطر; لببل ٌجّره إلى النفاق األكبر. - ش

اع النفاق صؽٌره وكبٌره، ونسؤل هللا العفو ونعوذ باهلل من ؼضبه، ومن جمٌع أنو
 والعافٌة فً الدنٌا واآلخرة.

 
 المرآن

ِ َوآٌَاتِِه َوَرُسوِلِه كُْنتُْم تَْستَ  ({ ْ٘ٙهِزئُوَن )}َولَئِْن َسؤَْلتَُهْم لٌََمُولُن  إِن َما كُن ا نَُخوُض َونَْلعَُب لُْل أَبِاَّلل 
 [٘ٙ]التوبة : 
 التفسٌر:

: إنما كنا نتحدث  -أٌها النبً-ولبن سؤلتهم  عما لالوا من المَْدح فً حمن وحك أصحابن لٌََمولُنَّ
 : أباهلل عز وجل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزبون؟-أٌها النبً-بكبلم ال لصد لنا به، لل لهم 
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 سبب النزول:
عن عبد هللا بن عمر لال : "لال رجل فً ؼزوة تبون فً مجلس : ما رأٌنا مثل لرابنا 

الء ، أرؼَب بطونًا ، وال أكذَب ألسنًا ، وال أجبن عند اللماء! فمال رجل فً المجلس : كذبَت ، هإ
ولكنن منافك ! ألخبرن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فبلػ ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ونزل المرآن. لال عبد هللا بن عمر : 

 تَْنكُبه الحجارة ، وهو ٌمول : " ٌا رسول هللا ، إنما كنا فؤنا رأٌته متعلمًا بَحمَب نالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
نخوض ونلعب! " ، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : }أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزإن ال تعتذروا لد 

 .(ٔ)كفرتم بعد إٌمانكم{"
اآلٌة ، لال : بٌنا  وعن لتادة لوله : "}ولبن سؤلتهم لٌمولن إنما كنا نخوض ونلعب{،

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌسٌر فً ؼزوته إلى تبون ، وبٌن ٌدٌه ناس من المنافمٌن فمالوا : " ٌرجو هذا 
الرجل أن ٌفتح لصور الشؤم وحصونها! هٌهات هٌهات " ! فؤطلع هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص على ذلن ، فمال 

ْكب ! فؤتاهم فمال : للتم كذا ، للتم كذا. لالوا : " ٌا نبً هللا ، إنما نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " احب ًَّ الرَّ سوا عل
  .(ٕ)كنا نخوض ونلعب " ، فؤنزل هللا تبارن وتعالى فٌهم ما تسمعون"

 [، أي:" ولبن٘ٙلوله تعالى:}َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َلٌَمُولُنَّ إِنََّما كُنَّا نَُخوُض َونَْلَعُب{ ]التوبة : 
: إنما كنا نتحدث بكبلم ال  -أٌها النبً-سؤلتهم  عما لالوا من المَْدح فً حمن وحك أصحابن َلٌَمولُنَّ

 .(ٖ)لصد لنا به"
ٌمول تعالى جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : ولبن سؤلت ، ٌا دمحم ، هإالء المنافمٌن  لال الطبري:" 

عما لالوا من الباطل والكذب، لٌمولن لن: إنما للنا ذلن لعبًا ، وكنا نخوض فً حدٌٍث لعًبا 
 .(ٗ)وهزًإا!"

أو هزالً، وهو لال الماضً أبو بكر بن العربً: "ال ٌخلو أن ٌكون ما لالوه من ذلن جد 
كٌفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر ال خبلؾ فٌه بٌن األمة، فإن التحمٌك أخو الحك والعلم 

 .(٘)والهزل أخو الباطل والجهل"
عن ابن إسحاق لال : "كان الذي لال هذه الممالة فٌما بلؽنً ، ودٌعة بن ثابت ، أخو بنً  

 .(ٙ)أمٌة بن زٌد ، من بنً عمرو بن عوؾ"
مجاهد : "}إنما كنا نخوض ونلعب{، لال : لال رجل من المنافمٌن : " ٌحدثنا دمحم أن عن  

 .(2)نالة فبلن بوادي كذا وكذا ، فً ٌوم كذا وكذا! وما ٌدرٌه ما الؽٌب ؟ "
عن عكرمة فً لوله : "}ولبن سؤلتهم لٌمولن إنما كنا نخوض ونلعب{ ، إلى لوله :  

ن رجل ممن إن شاء هللا عفا عنه ٌمول : " اللهم إنً أسمع آٌة }بؤنهم كانوا مجرمٌن{ ، لال : فكا
أنا أْعنَى بها ، تمشعرُّ منها الجلود ، وتَِجُب منها الملوب، اللهم فاجعل وفاتً لتبل فً سبٌلن ، ال 
ٌمول أحٌد : أنا ؼسَّلت ، أنا كفَّنت ، أنا دفنت " ، لال : فؤصٌب ٌوم الٌمامة ، فما من أحٌد من 

 .(1)إال ُوجد ؼٌره"المسلمٌن 
ٌَاتِِه َوَرسُوِلِه ُكْنتُْم تَْستَْهِزبُوَن{ ]التوبة :   ِ َوآ أٌها -[، أي:" لل لهم ٘ٙلوله تعالى:}لُْل أَبِاّللَّ
 .(5): أباهلل عز وجل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزبون؟"-النبً

آٌات كتابه ورسوله كنتم ٌمول هللا لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل، ٌا دمحم، أباهلل و لال الطبري 
 .(ٔ)تستهزءون؟"

                                                             
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٗٔ(:ص5ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٗٔ(:ص5ٔٗٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .522-52ٙ/ٕأحكام المرآن: (٘)
 .ٕٖٖ/ٗٔ(:ص5ٔٓٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٖ٘/ٗٔ(:ص5ٔ2ٙٔاخرجه الطبري) (2)
 .ٖٖٗ/ٗٔ(:ص5ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (5)



ٕٖٔ 
 

عن زٌد بن أسلم : "أن رجبل من المنافمٌن لال لعوؾ بن مالن فً ؼزوة تبون : ما  
ابنا هإالء أرؼبُنا بطونًا وأكذبُنا ألسنةً ، وأجبُننا عند اللماء ! فمال له عوؾ : كذبت ، ولكنن  لمُرَّ

فذهب عوؾ إلى رسول هللا لٌخبره ، فوجد المرآن لد سبمه لال  منافك! ألخبرن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص !
زٌد: لال عبد هللا بن عمر : فنظرت إلٌه متعلًما بَحَمب نالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تنكبُهُ الحجارة، ٌمول: 

هزإن{؟ ما }إنما كنا نخوض ونلعب{! فٌمول له النبً ملسو هيلع هللا ىلص : }أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم تست
 .(ٕ)ٌزٌده"
اءنا عن ابً معشر   عن دمحم بن كعب وؼٌره لالوا : "لال رجل من المنافمٌن : ما أرى لُرَّ

هإالء إال أرؼبنا بطونًا ، وأكذبنا ألسنة ، وأجبننا عند اللماء ! فُرفع ذلن إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، 
تحل وركب نالته ، فمال : ٌا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، إنما كنا نخوض فجاء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولد ار

ونلعب ! فمال : }أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزءون{، إلى لوله : }مجرمٌن{، وإن رجلٌه 
 .(ٖ)"لتنسفان الحجارة، وما ٌلتفت إلٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو متعلك بنِْسعَِة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: من كفر من ؼٌر إكراه فمد شرح بالكفر صدرا، وإذا تكلم بكلمة  -ٔ

ً فمد شرح بها صدراً، لال تعالى:} َولَبِن َسؤَْلتَُهْم لٌََمُولُنَّ إِنََّما كُنَّا نَُخوُض  الكفر طوعا
 كُنتُْم تَْستَْهِزُإوَن{. َونَْلعَُب لُْل أَبِاهللِ َوآٌَاتِِه َوَرُسوِلهِ 

ومنها: أن إٌمان الملب ٌستلزم العمل الظاهر بحسبه، ولال تعالى فً موضع  -ٕ
ن بَْعِد ذَِلَن َوَما أُوْ  ْنُهم ّمِ ٌَتََولَّى فَِرٌٌك ّمِ سُوِل َوأََطْعَنا ثُمَّ  ِ َوبِالرَّ لَِبَن آخر:}َوٌَمُولُوَن آَمنَّا ِباّللَّ

ْعِرُضوَن َوإِن ٌَكُن لَُّهمُ بِاْلُمْإِمنٌَِن َوإِذَا ُدعُ  ْنُهم مُّ ٌْنَُهْم إِذَا فَِرٌٌك ّمِ ِ َوَرسُوِلِه ِلٌَْحكَُم بَ وا إِلَى َّللاَّ
ِ َوَرسُوِلهِ  ٌِْه ُمْذِعنٌَِن{ إلً لوله: }إِنََّما َكاَن لَْوَل اْلُمْإِمنٌَِن إِذَا ُدعُوا إِلَى َّللاَّ  اْلَحكُّ ٌَؤْتُوا إِلَ

ٌْنَُهمْ  [ فنفى ٔ٘: 2ٗأَن ٌَمُولُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َوأُْولَبَِن هُُم اْلُمْفِلُحوَن{ ]النور:  ِلٌَْحكَُم بَ

اإلٌمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المإمنٌن إذا دعوا إلى هللا ورسوله 
 لٌحكم بٌنهم سمعوا وأطاعوا، فبٌن أن هذا من لوازم اإلٌمان.

م مع لولهم: إنا تكلمنا بالكفر من ؼٌر اعتماد له، بل كنا أخبر هللا أنهم كفروا بعد إٌمانه -ٖ
نخوض ونلعب، وبٌن أن االستهزاء بآٌات هللا كفر، وال ٌكون هذا إال ممن شرح صدره 

 بهذا الكبلم، ولو كان اإلٌمان فً للبه منعه أن ٌتكلم بهذا الكبلم.
ا إرادات الملوب فهً أن اإلنسان لد ٌكفر بكلمة ٌتكلم بها أو عمل ٌعمل به، وأشدها خطرً  -ٗ

كالبحر الذي ال ساحل له. وٌفٌد الخوؾ من النفاق األكبر، فإن هللا تعالى أثبت لهإالء 
إٌمانًا لبل أن ٌمولوا ما لالوه، كما لال ابن أبً ملٌكة: "أدركت ثبلثٌن من أصحاب 

لعفو والعافٌة فً الدنٌا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلهم ٌخاؾ النفاق على نفسه" نسؤل هللا السبلمة وا
 .(ٗ)واآلخرة

عن الحارث بن سوٌد: "أن رجبل أتى عمر فمال إنى أخاؾ أن أكون منافما، لال 
 .(٘)عمر ما خاؾ النفاق على نفسه منافك"

ولال إبراهٌم التٌمً: "ما عرضت لولً على عملً إال خشٌت أن أكون 
 . (ٙ)مكذب""

أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، كلهم ٌخاؾ النفاق ولال ابن أبً ملٌكة: " أدركت ثبلثٌن من 
 .(2)على نفسه، ما منهم أحد ٌمول: إنه على إٌمان جبرٌل ومٌكابٌل "

                                                                                                                                                                               
 .ٕٖٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٖ/ٗٔ(:ص5ٔٔٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٖ٘/ٗٔ(:ص5ٔٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٔٗ٘-ٓٗ٘.تٌسٌر العزٌز الحمٌد فً شرح كتاب التوحٌد الذى هو حك هللا على العبٌد:انظر:  (ٗ)
 .(٘ٓٙٔكنز العمال )(٘)
 .1ٔ/ٔ(:صباب خوؾ المإمن من أن ٌحبط عمله وهو ال ٌشعرصحٌح البخاري) (ٙ)
 .1ٔ/ٔ(:صباب خوؾ المإمن من أن ٌحبط عمله وهو ال ٌشعرصحٌح البخاري) (2)



ٕٖٕ 
 

وٌذكر عن الحسن: " ما خافه إال مإمن وال أمنه إال منافك. وما ٌحذر من  
اإلصرار على النفاق والعصٌان من ؼٌر توبة، لمول هللا تعالى: }ولم ٌصروا على ما 

 .(ٔ)[ "ٖ٘ٔفعلوا وهم ٌعلمون{ ]آل عمران: 
 وفً اآلٌة داللة على علم هللا سبحانه، وعلى لدرته وإلهٌته، وعلى أن محمًدا رسول هللا. -٘
 

 المرآن
ْب َطائِفَةً بِؤَن ُهْم َكا نُوا ُمْجِرِمٌَن }اَل تَْعتَِذُروا لَْد َكفَْرتُْم بَْعَد إٌَِمانِكُْم إِْن نَْعُف َعْن َطائِفٍَة ِمْنكُْم نُعَذِّ

 [ٙٙ({ ]التوبة : ٙٙ)
 التفسٌر:

فبل جدوى ِمن اعتذاركم، لد كفرتم بهذا الممال الذي استهزأتم به،  -معشر المنافمٌن-ال تعتذروا 
إن نعؾ عن جماعة منكم طلبت العفو وأخلصت فً توبتها، نعذب جماعة أخرى بسبب إجرامهم 

 بهذه الممالة الفاجرة الخاطبة.
 سبب النزول:

عن معمر لال: "لال بعضهم : كان رجل منهم لم ٌمالبهم فً الحدٌث، ٌسٌر مجانبًا لهم، فنزلت : 
ً " طابفةً " وهو واحٌد" }إن نعؾ عن طابفة منكم نعذب طابفة{، فسُّمِ
(ٕ). 

معشر -[، أي:" ال تعتذروا ٙٙلوله تعالى:}اَل تَْعتَِذُروا لَْد َكَفْرتُْم بَْعَد إٌَِمانِكُْم{ ]التوبة :  
 .(ٖ)فبل جدوى ِمن اعتذاركم، لد كفرتم بهذا الممال الذي استهزأتم به" -المنافمٌن
 .(ٗ)أي : بهذا الممال الذي استهزأتم به" لال ابن كثٌر:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل لهإالء الذٌن وصفت لن صفتهم : }ال  لال الطبري:" 

فتمولوا : }كنا نخوض ونلعب{ }لد كفرتم{، ٌمول : لد جحدتم الحك بمولكم  تعتذروا{ ، بالباطل ،

 .(٘)ما للتم فً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن به }بعد إٌمانكم{ ، ٌمول : بعد تصدٌمكم به وإلراركم به"
 .(ٙ)عن دمحم بن كعب : "}إن نعؾ عن طابفة منكم{، لال : }طابفة{ ، رجل" 
ْب َطابِفَةً ِبؤَنَُّهْم َكانُوا ُمْجِرِمٌَن{ ]التوبة :  لوله تعالى:  [، ٙٙ}إِْن نَْعُؾ َعْن َطابِفٍَة ِمْنكُْم نُعَذِّ

أي:" إن نعؾ عن جماعة منكم طلبت العفو وأخلصت فً توبتها، نعذب جماعة أخرى بسبب 
 .(2)إجرامهم بهذه الممالة الفاجرة الخاطبة"

ْب َطابِفَةً   ّذِ معناه : نعذب طابفة منهم باكتسابهم  بِؤَنَُّهْم َكانُوا ُمْجِرِمٌَن{" لال الطبري:}نُعَ
، فً هذا «طابفة»ذكر أنه عُنًِ : بالـ الجرم ، وهو الكفر باهلل ، وطعنهم فً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص...

 .(1)الموضع ، رجٌل واحد "
بعضكم } بِؤَنَُّهْم َكانُوا أي : ال ٌُْعفى عن جمٌعكم ، وال بد من عذاب لال ابن كثٌر:" 

 .(5)ُمْجِرِمٌَن { أي : مجرمٌن بهذه الممالة الفاجرة الخاطبة"
ٌِّر األشجعً،   ًّ بن ُحَم عن ابن إسحاق لال : "كان الذي عُِفً عنه، فٌما بلؽنً َمْخِش

 .(ٔ)حلٌؾ بنً سلمة ، وذلن أنه أنكر منهم بعض ما سمع"

                                                                                                                                                                               

لال الحافظ فً " الفتح ": هذا التعلٌك وصله ابن أبً خٌثمة فً تارٌخه لكن أبهم العدد، وكذا أخرجه دمحم بن 
نصر المروزي مطوال فً كتاب اإلٌمان له، وعٌنه أبو زرعة الدمشمً فً تارٌخه من وجه آخر مختصرا كما 

 هنا.
 .1ٔ/ٔ(:صوهو ال ٌشعرباب خوؾ المإمن من أن ٌحبط عمله صحٌح البخاري) (ٔ)
 .2ٖٖ/ٗٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٖٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖٙ/ٗٔ(:ص5ٕٓٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖٖ-ٖٖٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)



ٕٖٖ 
 

 .(ٕ)منكم{، لال : }طابفة{ ، رجل" عن دمحم بن كعب : "}إن نعؾ عن طابفة 
ْب َطاِبفًَة بِؤَنَُّهْم َكانُوا ُمْجِرِمٌَن{ ]التوبة : وفً  ّذِ لوله تعالى:}إِْن نَْعُؾ َعْن َطابِفٍَة ِمْنكُْم نُعَ

 [، وجهان:ٙٙ
معناه : }إن نعؾ عن طابفة منكم{ ، بإنكاره ما أنكر علٌكم من لبل الكفر }نعذب  أحدهما:

 .(ٖ)واستهزابه بآٌات هللا ورسوله. وهذا لول معمرطابفة{، بكفره 
إن تتب طابفة منكم فٌعفو هللا عنه ، ٌعذب هللا طابفة منكم بترن التوبة. ذكره  والثانً: معناه:

 .(ٗ)الطبري عن آخرٌن
 الفوابد:
 كفر من استهزأ باهلل أو آٌاته أو رسوله. -ٔ

بكفره مطلماً; ألنها لد  ولد ذكر أهل العلم انه:"لٌس من تكلم بكلمة كفرٌة ٌحكم
تجري على لسانه من ؼٌر اعتماد، ولد ٌكون متؤوالً أو نحو ذلن ولكن ٌستفصل بعد 
ذلن، فإذا رإي من عمٌدته االعتراؾ بما لاله فإنه ٌحكم بكفره، وٌدعى إلى التوبة وٌهدد 

َكفَْرتُْم بَْعَد  إذا لم ٌتب، ولد كفر هللا تعالى المستهزبٌن بموله تعالى: }ال تَْعتَِذُروا لَدْ 
[ لما لالوا: ما رأٌنا مثل لرابنا هإالء. واعتذروا بمولهم: }إِنََّما كُنَّا ٙٙإٌَِمانِكُْم{ ]التوبة:

ِ َوآٌَاتِِه َوَرسُوِلِه كُنتُْم تَْستَْهِزبُوَن{ ٘ٙنَُخوُض َونَْلعَُب{ ]التوبة: [ فمال تعالى: }لُْل أَِباّللَّ
 [ .٘ٙ]التوبة:

تى بكلمة كفر ناطماً بها من ؼٌر اعتماد فإنه ٌستفصل منه، فالحاصل أن من أ
فإذا رإي أنه مصر علٌها حكم بكفره، وإذا ادعى أنه متؤول أو جاهل لبل عذره ولبلت 

 .(٘)توبته"
مصداق ما أخبر به تعالى من أنه سٌعذب طابفة فمد هلن عشرة بداء الدبٌلة "خراج  -ٕ

 ن صاحبه حتما".ٌخرج من الظهر وٌنفذ ألمه إلى الصدر فٌهل
أن جواز العفو عن بعضهم مع أن ذنبهم واحد، مشعر بؤنه سبحانه علم أن فً تعذٌب  -ٔ

 بعضهم بذنبه صبلحا، وفً العفو عن جمٌعهم فسادا، وهو العلٌم الحكٌم سبحانه وتعالى. 
ومع معرفة السر فً عذاب الكافرٌن ٌعظم الرجاء للمسلمٌن حٌث لم ٌكن فً 

والمرسلٌن والصالحٌن، بل هم شفعاإهم وأحباإهم، ولذلن ٌمول عذابهم نصر لؤلنبٌاء 
هللا تعالى: " شفعت المبلبكة، وشفع النبٌون، وشفع المإمنون ولم ٌبك إال أرحم 

 .(ٙ)الراحمٌن، فٌخرج من النار من لٌس فً للبه خٌر لط ممن لال: ال إله إال هللا "
ٌهودٌا أو نصرانٌا،  وكذلن ورد فً الحدٌث الشرٌؾ:"أن هللا ٌعطً كل مسلم

، وهو ٌنظر إلى لوله تعالى: }وفدٌناه بذبح عظٌم{ (2)فٌمول هذا فداإن من النار " 
 [.2ٓٔ]الصافات: 

 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٖٙ/ٗٔ(:ص5ٔ5ٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٖٙ/ٗٔ(:ص5ٕٓٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٖٖ/ٗٔ(:ص5ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖٖ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .(/ مرلم آلٌا[5اعتماد أهل السنة، ابن جبرٌن. ]الدرس)(٘)
 .(2ٖ22من حدٌث أبً سعٌد الخدري. وانظره فً " صحٌح ابن حبان " )(ٙ)
من حدٌث أبً موسى  ٓٔٗ - 5ٓٗو 1ٓٗو 2ٓٗو ٕٓٗو 51ٖ/ ٗ(، وأحمد 2ٙ2ٕأخرجه مسلم )(2)

 األشعري.
ولفظ مسلم: " إذا كان ٌوم المٌامة، دفع هللا عز وجل إلى كل مسلم ٌهودٌا أو نصرانٌا، فٌمول: هذا فكاكن من 

 النار ".
 أو نصرانٌا ". وفً رواٌة: " ال ٌموت رجل مسلم إال أدخل هللا مكانه النار ٌهودٌا

وفً رواٌة: " ٌجًء ٌوم المٌامة ناس من المسلمٌن بذنوب أمثال الجبال، فٌؽفرها هللا لهم، وٌضعها على الٌهود 
 .والنصارى "



ٕٖٗ 
 

 المرآن
وَن }اْلُمنَافِمُوَن َواْلُمنَافِمَاُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض ٌَؤُْمُروَن بِالُْمْنَكِر َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َوٌَْمبِضُ 

ٌْدِ  َ فَنَِسٌَُهْم إِن  اْلُمنَافِِمٌَن هُُم اْلفَاِسمُوَن )أَ  [5ٙ({ ]التوبة : 5ٌَُٙهْم نَسُوا ّللا 
 التفسٌر:

المنافمون والمنافمات صنؾ واحد فً إعبلنهم اإلٌمان واستبطانهم الكفر، ٌؤمرون بالكفر باهلل 
فً سبٌل هللا، نسوا  ومعصٌة رسوله وٌنهون عن اإلٌمان والطاعة، وٌمسكون أٌدٌهم عن النفمة

هللا فبل ٌذكرونه، فنسٌهم من رحمته، فلم ٌوفمهم إلى خٌر. إن المنافمٌن هم الخارجون عن 
 اإلٌمان باهلل ورسوله.

[، أي:" المنافمون 2ٙلوله تعالى:}اْلُمَنافِمُوَن َواْلُمنَافَِماُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض{ ]التوبة :  
 .(ٔ)اإلٌمان واستبطانهم الكفر" والمنافمات صنؾ واحد فً إعبلنهم

ٌمول تعالى ذكره : }المنافمون والمنافمات{، وهم الذٌن ٌظهرون للمإمنٌن  لال الطبري:" 
ون الكفَر باهلل ورسوله }بعضهم من بعض{، ٌمول : هم صنؾ واحد ،  اإلٌماَن بؤلسنتهم ، وٌُِسرُّ

 .(ٕ)وأمرهم واحد ، فً إعبلنهم اإلٌمان ، واستبطانهم الكفر"
ٌَؤُْمُروَن بِاْلُمْنَكِر َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِؾ{ ]التوبة :   [، أي:" ٌؤمرون 2ٙلوله تعالى:}

 .(ٖ)بالكفر باهلل ومعصٌة رسوله وٌنهون عن اإلٌمان والطاعة"
ء }ٌؤمرون{ َمْن لبل منهم }بالمنكر{، وهو الكفر باهلل وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وبما جا لال الطبري:" 

به وتكذٌبه }وٌنهون عن المعروؾ{، ٌمول : وٌنهونهم عن اإلٌمان باهلل ورسوله ، وبما جاءهم به 
 .(ٗ)من عند هللا"
ٌمول تعالى منكرا على المنافمٌن الذٌن هم على خبلؾ صفات المإمنٌن  لال ابن كثٌر:" 

ؤُْمُروَن بِاْلُمْنَكِر ، ولما كان المإمنون  ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر ، كان هإالء } ٌَ 

 .(٘)َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِؾ {"
ٌِْدٌَُهْم{ ]التوبة :   ٌَْمبُِضوَن أَ [، أي:" وٌمسكون أٌدٌهم عن النفمة فً سبٌل 2ٙلوله تعالى:}َو
 .(ٙ)هللا"

 .(2)أي : عن اإلنفاق فً سبٌل هللا " لال ابن كثٌر:" 
النفمة فً سبٌل هللا ، وٌكفُّونها عن الصدلة ، ٌمول : وٌمسكون أٌدٌهم عن  لال الطبري:" 

 .(1)فٌمنعون الذٌن فرَض هللا لهم فً أموالهم ما فَرض من الزكاة حمولَهم"
ٌِْدٌَُهْم{ ]التوبة : وفً   ٌَْمبُِضوَن أَ  [، وجوه:2ٙلوله تعالى:}َو

 .(ٓٔ)، ومجاهد(5)أحدها : ٌمبضونها عن اإلنفاق فً سبٌل هللا تعالى ، لاله الحسن
 .(ٔٔ)عن مجاهد فً لوله : "}وٌمبضون أٌدٌهم{، لال : ال ٌبسطونها بنفمة فً حك" 

 .(ٕٔ)والثانً : ٌمبضونها عن كل خٌر ، لاله لتادة
ٌمبضون . وفً رواٌة:"(ٔ)عن لتادة لوله : "}وٌمبضون أٌدٌهم{، ال ٌبسطونها بخٌر" 

 .(ٕ)أٌدٌهم عن كل خٌر"

                                                             
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٖ-2ٖٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .25ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٖٖ/ٗٔ(:ص5ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٖ/ٗٔ(:ص5ٕٖٙٔاخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٖٖ/ٗٔ(:ص5ٕ1ٙٔ(، و)5ٕ2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)



ٕٖ٘ 
 

 .(ٖ)، حكاه الماوردي عن بعض المتؤخرٌن -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : ٌمبضونها عن الجهاد مع النبً 
 .(ٗ)والرابع : ٌمبضون أٌدٌهم عن رفعها فً الدعاء إلى هللا تعالى. ذكره الماوردي

َ فَنَِسٌَُهْم{ ]التوبة :   [، أي:" نسوا هللا فبل ٌذكرونه، فنسٌهم من 2ٙلوله تعالى:}نَسُوا َّللاَّ
 .(٘)رحمته، فلم ٌوفمهم إلى خٌر"

أي : نسوا ذكر هللا ، } فَنَِسٌَُهْم { أي : عاملهم معاملة من نسٌهم ، كموله  لال ابن كثٌر:" 
ٌَْوَم نَْنَساكُْم َكَما نَِسٌتُْم ِلمَاَء ٌَْوِمكُْم َهذَا { ]الجاثٌة :   .(ٙ)["ٖٗتعالى : } َولٌَِل اْل

فتركهم هللا من توفٌمه معناه : تركوا هللا أن ٌطٌعوه وٌتبعوا أمره ،  لال الطبري:" 
 .(2)وهداٌته ورحمته"

 .(1)أي: تركوا أمره فترن رحمتهم" لال الماوردي:" 
 .(5)لتادة لوله : "}نسوا هللا فنسٌهم{ ، نُسُوا من الخٌر ، ولم ٌنسوا من الشّر" وروي 

لال ابن عباس : "كان المنافمون بالمدٌنة من الرجال ثبلثمابة ، ومن النساء سبعٌن ومابة 
 .(ٓٔ)امرأة"
[، أي:" . إن المنافمٌن هم 2ٙلوله تعالى:}إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن هُُم اْلَفاِسمُوَن{ ]التوبة :  

 .(ٔٔ)الخارجون عن اإلٌمان باهلل ورسوله"
 .(ٕٔ)أي : الخارجون عن طرٌك الحك ، الداخلون فً طرٌك الضبللة" لال ابن كثٌر:" 
مإمنٌن بإظهارهم لهم بؤلسنتهم اإلٌماَن باهلل ، ٌمول : إن الذٌن ٌخادعون اللال الطبري:" 

 .(ٖٔ)وهم للكفر مستبطنون،  هم المفارلون طاعةَ هللا ، الخارجون عن اإلٌمان به وبرسوله"
 الفوابد:
فً اآلٌة إشارة أن ال والٌة بٌن المإمن والمنافك، و كما لال رسول هللا صلى هللا علٌه  -ٔ

 .(ٗٔ)«ال تراءى ناراهما»وسلم 

 النفاق األكبر ٌُسّبب نسٌان هللا لصاحبه، لال تعالى: }َنسُواْ هللا فَنَِسٌَُهْم{.أن  -ٕ
 إن المنافمٌن لما كان مرضهم واحد وهو الكفر الباطنً كان سلوكهم متشابها. -ٖ
 األمر بالمنكر والنهً عن المعروؾ عبلمة النفاق وظاهرة الكفر وانتكاس الفطرة. -ٗ
 عدم لبول الحك واإلذعان له والتسلٌم به.االؼترار بالمال والولد من عوامل  -٘
 

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٖ/ٗٔ(:ص5ٕ2ٙٔاخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٖٖ/ٗٔ(:ص5ٕ1ٙٔاخرجه الطبري) (ٕ)
 .25ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .25ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٔ-2ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٖٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .25ٖ/ٕالنكت والعٌون: (1)
 .5ٖٖ/ٗٔ(:ص5ٕ5ٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .25ٖ/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .5ٖٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
ونصه: عن جرٌر بن عبد  ٕ٘ٗٙباب على ما ٌماتل المشركون، حدٌث  - 5٘أخرجه أبو داود فً: الجهاد، (ٗٔ)

 س منهم بالسجود. فؤسرع فٌهم المتل.هللا لال: بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سرٌة إلى خثعم فاعتصم نا
لالوا: « أنا بريء من كل مسلم ٌمٌم بٌن أظهر المشركٌن»لال، فبلػ ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤمر لهم بنصؾ العمل. ولال 

 «.ال تراءى ناراهما»ٌا رسول هللا! لم؟ لال 
منزل المشرن، وال ٌنزل بالموضع الذي : "ٌلزم المسلم وٌجب علٌه أن ٌباعد منزله عن ٗ٘/ ٕلال فً النهاٌة 

أولدت فٌه ناره تلوح وتظهر لنار المشرن إذا أولدها فً منزله ولكنه ٌنزل مع المسلمٌن فً دارهم. والترابً: 
 .تفاعل من الرإٌة وإسناد الترابً إلى النار مجاز"



ٕٖٙ 
 

 المرآن
ًَ َحْسبُُهْم َولَعَنَُهمُ  ُ اْلُمنَافِِمٌَن َواْلُمنَافِمَاِت َواْلكُف اَر نَاَر َجَهن َم َخاِلِدٌَن فٌَِها ِه ُ َولَُهْم }َوَعَد ّللا   ّللا 

 [5ٙ({ ]التوبة : 5َٙعذَاٌب ُمِمٌٌم )
 التفسٌر:

المنافمات والكفار بؤن مصٌرهم إلى نار جهنم خالدٌن فٌها أبًدا، هً كافٌتهم; وعد هللا المنافمٌن و
 عمابًا على كفرهم باهلل، وطردهم هللا ِمن رحمته، ولهم عذاب دابم.

ُ اْلُمنَافِِمٌَن َواْلُمنَافَِماِت َواْلكُفَّاَر نَاَر َجَهنََّم{ ]التوبة :   [، أي:" وعد 1ٙلوله تعالى:}َوَعَد َّللاَّ
 .(ٔ) المنافمٌن والمنافمات والكفار بؤن مصٌرهم إلى نار جهنم"هللا

 .(ٕ)أي : على هذا الصنٌع الذي ذكر عنهم " لال ابن كثٌر:" 
ماكثٌن فٌها أبًدا ، ال ٌحٌون فٌها وال [، أي:" 1ٙلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{ ]التوبة :  
 .(ٖ)"ٌموتون
 .(ٗ)أي : ماكثٌن فٌها مخلدٌن ، هم والكفار " لال ابن كثٌر:" 
لال: " ٌدخل أهل الجنة الجنة، وأهل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً  

 .(٘)النار النار، ثم ٌموم مإذن بٌنهم: ٌا أهل النار ال موت، وٌا أهل الجنة ال موت، خلود "
: " ٌمال ألهل الجنة: ٌا أهل الجنة -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا  وروي عن أبً هرٌرة لال: لال رسول 

 . (ٙ)خلود ال موت، وألهل النار، ٌا أهل النار خلود ال موت "
 -وهذا ٌمال بعد ذبح الموت كما فً حدٌث ابن عمر عند البخاري، لال: لال رسول هللا 

النار إلى النار، جًء بالموت حتى ٌجعل بٌن الجنة : " إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وأهل -ملسو هيلع هللا ىلص 
والنار، ثم ٌذبح، ثم ٌنادي منادي: ٌا أهل الجنة ال موت، ٌا أهل النار ال موت، فٌزداد أهل الجنة 

 .(2)فرحاً إلى فرحهم، وٌزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم "

: " ٌُجاء بالموت ٌوم المٌامة - ملسو هيلع هللا ىلص -وفً صحٌح مسلم عن أبً سعٌد لال: لال رسول هللا 
كؤنه كبش أملح، فٌولؾ بٌن الجنة والنار، فٌمال: ٌا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فٌشرببون 
وٌنظرون، وٌمولون: نعم هذا الموت. لال: وٌمال: ٌا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فٌشرببون 

لال: ثم لال: ٌا أهل الجنة خلود فبل  وٌنظرون، وٌمولون: نعم، هذا الموت، لال: فٌإمر به فٌذبح.
: ]وأنذرهم ٌوم الحسرة إذ -ملسو هيلع هللا ىلص  -موت، وٌا أهل النار خلود فبل موت". لال: ثم لرأ رسول هللا 

 .(1)[ "5ٖلضً األمر وهم فً ؼفلة وهم ال ٌإمنون{ ]مرٌم: 
المٌامة أتً بالموت وأخرج الترمذي عن أبً سعٌد الخدري ٌرفعه لال: " إذا كان ٌوم 

كالكبش األملح، فٌولؾ بٌن الجنة والنار، فٌذبح وهم ٌنظرون، فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل 
 .(5)الجنة، ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار "

ًَ َحْسبُُهْم{ ]التوبة :    .(ٓٔ)[، أي:" هً كافٌتهم عمابًا على كفرهم باهلل"1ٙلوله تعالى:}ِه
 .(ٔٔ)أي : كفاٌتهم فً العذاب " كثٌر:" لال ابن 
كافٌتهم عمابًا وثوابًا على كفرهم باهلل" ٌمول : هً لال الطبري:" 

(ٕٔ). 

                                                             
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 5ٖٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .(ٙٓٗ/ٔٔصحٌح البخاري، كتاب الرلاق، باب ٌدخل الجنة سبعون ألفاً بؽٌر حساب، فتح الباري: )(٘)
 .(ٙٓٗ/ٔٔصحٌح البخاري، كتاب الرلاق، باب ٌدخل الجنة سبعون ألفاً بؽٌر حساب، فتح الباري: )(ٙ)
 .( ٘ٔٗ/ٔٔار، فتح الباري: )صحٌح البخاري، كتاب الرلاق: باب صفة الجنة والن(2)
 .( 11ٕٔ/ٗصحٌح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعٌمها: )(1)
 .1ٕ٘٘سنن الترمذي: (5)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٓٗ-5ٖٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ُ{ ]التوبة :    .(ٔ)[، أي:" وطردهم هللا ِمن رحمته"1ٙلوله تعالى:}َولَعَنَُهُم َّللاَّ
 .(ٕ)أي : طردهم وأبعدهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)ٌمول : وأبعدهم هللا وأسحمهم من رحمته" لال الطبري:" 
هو إفضاء على وجه اإلهانة، ومن لال : هو العذاب، فمن «: اللعن»لال الراؼب:"  

 .(ٗ)حٌث أنه ال تنفن لعنة هللا عن العذاب"
 .(٘)[، أي:" ولهم عذاب دابم"1ٙلوله تعالى:}َولَُهْم َعذَاٌب ُمِمٌٌم{ ]التوبة :  
ٌمول : وللفرٌمٌن جمٌعًا : ٌعنً من أهل النفاق والكفر ، عند هللا }عذاٌب  لال الطبري:" 

 :(2)كما لال الشاعر ، "(ٙ)ممٌم{، دابم ، ال ٌزول وال ٌبٌد"
ْعِب ِمنًِّ                َعذَابًا َدابًِما لَكُُم ُمِمٌَما" فَإنَّ لَكُْم بٌَِْوِم الّشِ
(1). 

 .(5)" أبدالال أبو اللٌث السمرلندي:أي:"دابم  
 .(ٓٔ)هو الثابت الذي ال ٌرتحل أبدا"«: الممٌم» لال المراؼً:"

 .(ٔٔ)عن أبً مالن لوله: "}عذاب ممٌم{، ٌعنً: دابما ال ٌنمطع" 
 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: إثبات النار، وأنها دار الكافرٌن. -ٔ
صرح هللا  ومنها: خلود أهل النار فٌها; وهو خلود مإبد ال ٌخفؾ عنهم فٌه العذاب، ولد -ٕ

 عّز وجّل بتؤبٌد الخلود فٌها فً ثبلثة مواضع من المرآن.
ومنها: أن هإالء الموصوفٌن فً اآلٌة مستحمون للعنة هللا، وهً واجبة علٌهم; لموله  -ٖ

ُ{. تعالى:  }َولَعَنَُهُم َّللاَّ
 

 المرآن

ًة َوأَْكثََر أَ  ْمَوااًل َوأَْواَلًدا فَاْستَْمتَعُوا بَِخاَللِِهْم فَاْستَْمتَْعتُْم }َكال ِذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم َكانُوا أََشد  ِمْنكُْم لُو 
الُُهْم ِفً بَِخاَللِكُْم َكَما اْستَْمتََع ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم بَِخاَللِِهْم َوُخْضتُْم َكال ِذي َخاُضوا أُولَئَِن َحبَِطْت أَْعمَ 

ْنٌَا َواآْلِخَرِة َوأُولَئَِن هُُم اْلَخاسِ   [5ٙ({ ]التوبة : 5ُٙروَن )الدُّ
 التفسٌر:
من االستهزاء والكفر كؤفعال األمم السابمة التً كانت على جانب  -معشر المنافمٌن-إن أفعالكم 

من الموة والمال واألوالد أشد منكم، فاْطَمؤنوا إلى الحٌاة الدنٌا، وتَمتَّعوا بما فٌها من الحظوظ 
ٌبكم من الشهوات الفانٌة كاستمتاع الذٌن من لبلكم والملذات، فاستمعتم أٌها المنافمون بنص

بحظوظهم الفانٌة، وخضتم بالكذب على هللا كخوض تلن األمم لبلكم، أولبن الموصوفون بهذه 
األخبلق هم الذٌن ذهبت حسناتهم فً الدنٌا واآلخرة، وأولبن هم الخاسرون ببٌعهم نعٌم اآلخرة 

 بحظوظهم من الدنٌا.
ةً َوأَْكثََر أَْمَوااًل َوأَْواَلًدا{ ]التوبة : لوله تعالى:}َكالَّذِ   [، 5ٌَٙن ِمْن لَْبِلكُْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنكُْم لُوَّ

من االستهزاء والكفر كؤفعال األمم السابمة التً كانت على  -معشر المنافمٌن-أي:" إن أفعالكم 
 .(ٔ)جانب من الموة والمال واألوالد أشد منكم"

                                                             
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)

 .1ٕ٘/ٔتفسٌر الراؼب األصفهانً: ( ٗ)
 .52ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٙٔ/ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة:5ٖٕ/ٓٔلم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري: (2)
 .5ٖٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .12ٖ/ٔبحر العلوم: (5)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .1ٖٗٔ-1ٖٖٔ/ٙ(:صٔٓ٘ٓٔحاتم)أخرجه ابن أبً  (ٔٔ)
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ل تعالى : أصاب هإالء من عذاب هللا فً الدنٌا واآلخرة كما أصاب ٌمو لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)من لبلهم ، ولد كانوا أشد منهم لوة وأكثر أمواال وأوالدا "

عن لتادة لوله: "}كالذٌن من لبلكم كانوا أشد منكم لوة وأكثر أمواال وأوالدا{، اآلٌة،  
 .(ٖ)لال: صنٌع الكفار"

[، أي:" فتمتعوا بنصٌبهم وحظهم من مبلذ 5ٙبَِخبَللِِهْم{ ]التوبة : لوله تعالى:}فَاْستَْمتَعُوا  
  .(ٗ)الدنٌا"
 .(٘)عن الحسن" "}فاستمتعوا بخبللهم{، لال: بدٌنهم" 
 .(ٙ)عن السدي لوله: "}فاستمتعوا بخبللهم{، ٌمول: بنصٌبهم من الدنٌا" 

لبلكم كانوا أشد  عن عكرمة أن ابن عباس لال: "ما أشبه اللٌلة بالبارحة }كالذٌن من
منكم لوة وأكثر أمواال وأوالدا فاستمتعوا بخبللهم فاستمتعتم بخبللكم كما استمتع الذٌن من لبلكم 
بخبللهم وخضتم كالذي خاضوا{، فهإالء بنو إسرابٌل أشبهناهم، لال ابن جرٌج: وال أعلم إال أن 

 .(2)"فٌه: والذي نفسً بٌده لتتبعنهم حتى لو دخل رجل جحر ضب لدخلتموه
[، 5ٙلوله تعالى:}فَاْستَْمتَْعتُْم بَِخبَللِكُْم َكَما اْستَْمتََع الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم بَِخبَللِِهْم{ ]التوبة : 

أي:" فاستمعتم أٌها المنافمون بنصٌبكم من الشهوات الفانٌة كاستمتاع الذٌن من لبلكم بحظوظهم 
 . (1)الفانٌة"

بخبللكم كما استمتع الذٌن من لبلكم بخبللهم{، لال: عن أبً هرٌرة :"}فاستمتعتم 
 .(ٓٔ). وروي عن مجاهد نحوه(5)الخبلق: الدٌن"

 .(ٔٔ)عن ابن عباس لوله: بخبللهم لال: بدٌنهم"
[، أي:" وخضتم بالكذب على هللا 5ٙلوله تعالى:}َوُخْضتُْم َكالَِّذي َخاُضوا{ ]التوبة :  

 .(ٕٔ)كخوض تلن األمم لبلكم"

 .(ٖٔ)أي : فً الكذب والباطل " كثٌر:"لال ابن  
عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ٌمول: فً لول هللا: "}وخضتم كالذي خاضوا{، لال:  

 .(ٗٔ)الخوض: ما ٌتكلمون به من الباطل، وما ٌخوضون فٌه من أمر هللا ورسله، وتكذٌبهم إٌاهم"
 :(٘ٔ)فً هإالء لوالنو

 أحدهما : أنهم فارس والروم .
 بنو اسرابٌل . والثانً : أنهم

لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى: "ثم لوله فاستمتعتم وخضتم، خبر عن 
ولوع ذلن فً الماضً، وهو ذم لمن ٌفعله إلى ٌوم المٌامة، كسابر من أخبر هللا به عن الكفار 

 .(ٔ)لمٌامة"والمنافمٌن عند مبعث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه ذم لمن حالهم كحالهم إلى ٌوم ا

                                                                                                                                                                               
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٖٗٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٓ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٖٗٔ/ٙ(:صٗٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٖٗٔ/ٙ(:ص٘ٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٖٗٔ/ٙ(:صٖٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٖٗٔ/ٙ(:صٙٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 حكاه دون سند. 1ٖ٘ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٓٔ)
 .1ٖ٘ٔ/ٙ(:ص5ٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٗٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .1ٖ٘ٔ/ٙ(:صٓٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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ْنٌَا َواآْلِخَرِة{ ]التوبة :   [، أي:" أولبن 5ٙلوله تعالى:}أُولَبَِن َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فًِ الدُّ
 .(ٕ)الموصوفون بهذه األخبلق هم الذٌن ذهبت حسناتهم فً الدنٌا واآلخرة"

 .(ٖ)أي : بطلت مساعٌهم ، فبل ثواب لهم علٌها ألنها فاسدة " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)ن أبً مالن لوله: "}حبطت أعمالهم{، ٌمول: بطلت أعمالهم"ع 
[، أي:" وأولبن هم الخاسرون ببٌعهم 5ٙلوله تعالى:}َوأُوَلبَِن هُُم اْلَخاِسُروَن{ ]التوبة :  

 .(٘)نعٌم اآلخرة بحظوظهم من الدنٌا"
 .(ٙ)أي: المؽبونون بالعموبة وفوت المثوبة" لال الثعلبً:"

 .(2)ألنهم لم ٌحصل لهم علٌها ثواب " لال ابن كثٌر:" 
، هو الذي فاته الربح; وذلن; ألن هإالء فاتهم الربح الذي «الخاسر» لال ابن عثٌمٌن:" 

 .(1)"ربحه من لم ٌنمض عهد هللا من بعد مٌثاله، ولم ٌمطع ما أمر هللا به أن ٌوصل
 الفوابد:
 والشر.تشابه حال البشر وإتباع بعضهم لبعض فً الباطل والفساد  -ٔ
أن التشبه بهذه األمم عام فً كل شًء فٌشمل االختبلؾ والتفرق فً الدٌن، ولد نبه هللا  -ٕ

ةً َوأَْكثََر أَْمَوااًل  على هذه الناحٌة من التشبه بموله: }َكالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنكُْم لُوَّ
َكَما اْستَْمتََع الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم بَِخبللِِهْم  فَاْستَْمتَْعتُْم بَِخبللِكُمْ َوأَْوالداً فَاْستَْمتَعُوا بَِخبللِِهْم 

ْنٌَا َواآْلِخَرةِ َوأُولَبَِن هُُم اْلَخاِسُروَن{  َوُخْضتُْم َكالَِّذي َخاُضوا أُوَلبَِن َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فًِ الدُّ
 [ .5ٙ]التوبة:

ألمة من سوؾ ٌتشبه باألمم السابمة فً فمد أخبر هللا سبحانه أن من هذه ا
االستمتاع بالشهوات، والخوض بالشبهات، فإذا كان ولع هذا من بعض األمم 

فهو أخبر عن أمر دابم -المعاصرٌن للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، فولوعه ممن بعدهم من باب أولى

 ً  .(5)بذلن مستمر، فٌكون كل من حصل منه االستمتاع والخوض إلى ٌوم المٌامة مخاطبا
جاءت سنته صرٌحة فً النهً عن  -ملسو هيلع هللا ىلص-المتشبهٌن بالكفار، والنبً  -جّل وعبل -ذم  -ٖ

 . (ٓٔ): من تشبه بموم فهو منهم"-ملسو هيلع هللا ىلص-التشبه بالكفار، وتنوعت دالالتها، كموله 
 .(ٔٔ)ولوله: "خالفوا المشركٌن"

 . وؼٌر ذلن.(ٕٔ)ولوله: "خالفوا الٌهود" 

                                                                                                                                                                               
 .٘ٓٔ-ٗٓٔالتضاء الصراط المستمٌم :(ٔ)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖ٘ٔ/ٙ(:صٔٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)

 .2ٖٔ/ٔ(  تفسٌر الثعلبً:ٕٙ)
 .2ٗٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)

 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
انظر: التضاء الصراط المستمٌم مخالفة أصحاب الجحٌم، لشٌخ اإلسبلم أحمد بن تٌمٌة تحمٌك ناصر بن عبد (5)

 .هـ.ٗٓٗٔط األولى  ٘ٓٔ/ٔالكرٌم العمل 
: فً لبس ٗ، كتاب اللباس، باب 1ٔ٘ٔ، وأخرجه أبو داود ص ٗٔٔ٘، حدٌث رلم ٓ٘/ ٕأخرجه أحمد (ٓٔ)

: ما لالوا فٌما ذكر من 25جه ابن أبً شٌبة فً المصنفن كتاب السٌر، باب ، وأخرٖٔٓٗالشهرة، حدٌث رلم 
: أخرجه أبو داود بسند حسن; ولال 2ٕٔ/ ٓٔ، لال الحافظ فً الفتح ٖٖٙٓٓالرماح واتخاذها، حدٌث رلم 

 . 5ٕٙٔ، حدٌث رلم 5ٓٔ/ ٘، ولال فً اإلرواء: صحٌح ٗٓ٘/ ٕاأللبانً فً صحٌح أبً داود: حسن صحٌح 
( .والحدٌث تمامه:" خالفوا المشركٌن 5ٕ٘رلم  ٕٕٕ/ٔ( ، ومسلم )ٖ٘٘٘، رلم 5ٕٕٓ/٘جه البخارى )أخر(ٔٔ)

 أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى".
 للحدٌث صٌػ متعددة:( ٕٔ)

 "خالفوا الٌهود فإنهم ال ٌصلون فى نعالهم وال خفافهم" -
 )أبو داود، وابن حبان، والحاكم، والبٌهمى عن شداد بن أوس( 
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 حبوط األعمال بالباطل وهبلن أهلها أمر ممضى به ال ٌتخلؾ. -ٗ
 ومنها: أن هإالء الموصوفٌن األرض هم الخاسرون، وإن ظنوا أنهم ٌحسنون صنعاً. -٘
 

 المرآن
ٌََن َواْلُمْإتَِفَكاِت }أَلَْم ٌَؤْتِِهْم نَبَؤُ ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم لَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد َوَلْوِم إِْبَراِهٌَم َوأَْصَحاِب َمدْ 

ُ ِلٌَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن )  [5ٓ({ ]التوبة : 5ٓأَتَتُْهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت فََما َكاَن ّللا 
 التفسٌر:

 ألم ٌؤت هإالء المنافمٌن خبُر الذٌن مضوا ِمن لوم نوح ولبٌلة عاد ولبٌلة ثمود ولوم إبراهٌم
وأصحاب )مدٌن( ولوم لوط عندما جاءهم المرسلون بالوحً وبآٌات هللا فكذَّبوهم؟ فؤنزل هللا 
بهإالء جمٌعًا عذابه; انتماًما منهم لسوء عملهم، فما كان هللا لٌظلمهم، ولكن كانوا هم الظالمٌن 

 ألنفسهم بالتكذٌب والمخالفة.
ُ الَِّذٌَن مِ   ٌَؤْتِِهْم َنبَؤ [، أي:" ألم ٌؤت هإالء المنافمٌن 2ٓ{ ]التوبة : لَْبِلِهمْ ْن لوله تعالى:}أَلَْم 

 .(ٔ)"خبر األمم الذٌن كانوا من لبلهم
ون الكفَر باهلل ،  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره : ألم ٌؤت هإالء المنافمٌن الذٌن ٌُِسرُّ

وٌنهون عن اإلٌمان به وبرسوله )نبؤ الذٌن من لبلهم( ، ٌمول : خبر األمم الذٌن كانوا من لبلهم ،  
 .(ٕ)حٌن عصوا رسلنا وخالفوا أمرنا ، ماذا حّل بهم من عموبتنا ؟"

 .(ٖ)المنافمون :"}ألم ٌؤتهم نبؤ الذٌن من لبلهم{، اآلٌة" عن الضحان لوله مما ٌعٌر به 
 .(ٗ)[، أي:" لوم نوح الذٌن أهلكوا بالطوفان"2ٓلوله تعالى:}لَْوِم نُوحٍ{ ]التوبة :  
ألم ٌؤت هإالء المنافمٌن خبر لوم نوح وصنٌعً بهم ، إذ كذبوا  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(٘)رسولً نوًحا ، وخالفوا أمري ؟ ألم أؼرلهم بالطوفان ؟"

لال  دمحم بن إسحاق لال: كان من حدٌث نوح وحدٌث لومه فٌما لص هللا على لسان نبٌه  
وراة وما حفظ لنا من األحادٌث عن عبد هللا بن وما ٌذكر أهل الكتاب ٌعنً: من أهل الت -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم

بعث نوحا إلى لومه فلبث فٌهم ألؾ سنة إال  -عز وجل -عباس وعن عبٌد بن عمٌر أن هللا
خمسٌن عاما ٌدعوهم إلى هللا، ولد فشت فً األرض المعاصً وكثرت فٌها الجبابرة وعتوا على 

م ٌلك نبً من لومه من الببلء أكثر مما هللا عتوا كبٌرا، وكان نوح فٌما ٌذكر حلٌما صبورا، ل
 .(ٙ)"لمً إال نبً لتل

                                                                                                                                                                               

( 5٘ٙ، رلم 5ٖٔ/ٔ( ، والحاكم )1ٕٙٔ، رلم ٔٙ٘/٘( ، وابن حبان )ٕ٘ٙ، رلم 2ٙٔ/ٔو داود )أخرجه أب
 ( .1ٖٓٗ، رلم ٙٓٗ/1( وأخرجه أٌضا: البزار )ٙ٘ٓٗ، رلم ٕٖٗ/ٕولال: صحٌح اإلسناد. والبٌهمى )

عن "خالفوا الٌهود وصلوا فى خفافكم ونعالكم فإنهم ال ٌصلون فى خفافهم وال فى نعالهم". )البزار  -
 ( لال الهٌثمى: فٌه عمر بن نبهان وهو ضعٌؾ.ٗ٘/ٕأنس( أخرجه البزار كما فى مجمع الزوابد )

 "خالفوهم صوموا أنتم".  -
صلى هللا علٌه  -)ابن حبان عن أبى موسى لال كانت ٌهود تتخذ ٌوم عاشوراء عٌدا فمال رسول هللا 

 ( .2ٕٖٙ، رلم 5ٖٔ/1... فذكره( أخرجه ابن حبان ) -وسلم 
 "صلوا فى نعالكم وال تشبهوا بالٌهود". -

( ، وأخرجه الطبرانى 2ٕٔ/ٕ)الحكٌم، والطبرانى، والضٌاء عن شداد بن أوس( أورده الحكٌم )
 (.2ٔٙٗ، رلم 5ٕٓ/2)
 "خالفوا الٌهود وصوموا التاسع والعاشر". -

 1ٕٖ/ٔٗ(:ص1ٗٓ٘ٗ)عبد الرزاق، والطحاوى عن ابن عباس مولوفا( جامع األحادٌث) 
 .51ٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٗٗ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖ٘ٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٓ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 كذا الترلٌم بالمطبوع! .1ٖٙٔ/ٙ(:صٕٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)



ٕٗٔ 
 

 .(ٔ)عن لتادة: "أن نوحا بعث من الجزٌرة" 
 .(ٕ)الذٌن أهلكوا بالرٌح"« عاد»[ ، أي:" ولوم هود 2ٓلوله تعالى:}َوَعاٍد{ ]التوبة :  
اهم عن السدي لال: "إن عادا كانوا لوما بالٌمن باألحماؾ واألحماؾ: هً الرمال، فؤت 

 .(ٖ)فوعظهم وذكرهم بما لص هللا فً المرآن فكذبوه وكفروا، وسؤلوه أن ٌؤتٌهم بالعذاب"
أنهم كانوا لوما عربا  -وهللا أعلم -لال دمحم بن إسحاق: "وكان من حدٌث عاد فٌما بلؽنً 

وكانوا أصحاب أوثان ٌعبدونها من دون هللا، صنم ٌمال له: صمدن وآخر ٌمال له: صمود، 
له: الهناء، فبعث هللا إلٌهم هودا فؤمرهم أن ٌوحدوا هللا، ال ٌعبدوا معه إلها ؼٌره،  وصنم ٌمال

 .(ٗ)وأن ٌكفوا عن ظلم الناس، لم ٌؤمرهم فٌما ٌذكرون وهللا أعلم إال بذلن"
الذٌن أهلكوا « ثمود»[ ، أي:" ولوم صالح 2ٓلوله تعالى:}َوثَُموَد{ ]التوبة :  
 .(٘)بالصٌحة"
بعثه هللا إلى لومه فآمنوا به، ثم إنه مات فرجعوا  -ملسو هيلع هللا ىلص -ن صالحا النبًعن ابن عباس: أ 

بعده عن اإلسبلم، فؤحٌى هللا صالحا وبعثه إلٌهم، فؤخبرهم أنه صالح، فكذبوه ولالوا: لد مات 
كفروا به صالح، فابتنا بآٌة إن كنت من الصادلٌن، فسؤل هللا أن ٌؤتٌهم بآٌة، فؤتاهم هللا بالنالة، ف

 .(ٙ)وعمروها، فؤهلكهم هللا"
عن دمحم بن إسحاق لال: "فلما أهلن هللا عادا وتمضى أمرها، عمرت ثمود بعدها،  

فاستخلفوا فً األرض فربلوا وانتشروا ثم عتوا على هللا، فلما ظهر فسادهم وعبدوا ؼٌر هللا، 
وأفضلهم موضعا رسوال، وكانوا لوما عربا، وهو من أوسطهم نسبا،  -بعث هللا إلٌهم صالحا

وكانت منازلهم الحجر إلى لرح، وهو وادي المرى وبٌن ذلن ثمانٌة عشر مٌبل، فٌما بٌن الحجاز 
والشام، فبعثه هللا إلٌهم ؼبلما شابا، فدعاهم إلى هللا حتى شمط وكبر ال ٌتبعه منهم أحد إال للٌل 

 .(2)مستضعفون"

[ ، أي:" ولوم إبراهٌم الذٌن أهلكوا بسلب 2ٓة : لوله تعالى:}َولَْوِم إِْبَراِهٌَم{ ]التوب 
 .(1)النعمة"
 -ملسو هيلع هللا ىلص -عبد الصمد بن معمل لال: "سمعت وهبا ٌعنً: ابن منبه، ٌذكر مسٌر إبراهٌم النبً 

فتوجها إلى  -حٌن أخرجه لومه بعد ما ألموه فً النار فخرج بامرأته سارة ومعه أخوها لوط
 .(5)صر"أرض الشام ثم بلؽوا م

[ ، أي:" لوم شعٌب الذٌن أهلكوا بعذاب ٌوم 2ٓلوله تعالى:}َوأَْصَحاِب َمْدٌََن{ ]التوبة :  
 .(ٓٔ)الظلة"
بعث شعٌبا إلى مدٌن وإلى أصحاب األٌكة: هً  -عز وجل -عن السدي لال: "إن هللا 

هم: ما ذكر الؽٌضة من الشجر، فكانوا مع كفرهم ٌبخسون الكٌل والوزن، فدعاهم فكذبوه، فمال ل
 .(ٔٔ)هللا فً المرآن، وما ردوا علٌه، فلما عتوا وكذبوا سؤلوه العذاب"

[ ، أي:" لرى لوم لوط الذٌن انملبت بهم فصار 2ٓلوله تعالى:}َواْلُمْإتَِفَكاِت{ ]التوبة :  
 .(ٕٔ)عالٌها سافلها، وأمطروا حجارة من سجٌل"

                                                             
 .1ٖ٘ٔ/ٙ(:صٖٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٓ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٖٙٔ/ٙ(:صٕ٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٙٔ/ٙ(:صٕٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٓ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٙٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٖ2ٔ/ٙ(:ص1ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٓ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٖ2ٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٓ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٖ2ٔ/ٙ(:صٕٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٓ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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ابتفكت بهم أرضهم فجعل عالٌها عن لتادة لوله: "}والمإتفكات{ لال: لوم لوط،  
 .(ٔ)سافلها"
عن ابن عباس لال: لما ولج رسل هللا على لوم لوط ظن أنهم ضٌفان لال: فؤخرج بناته  

ٌِْه  بالطرٌك، وجعل ضٌفانه بٌنه وبٌن بناته لال :} َهُإاَلِء {. فمال: إن }َوَجاَءهُ لَْوُمهُ ٌُْهَرعُوَن إِلَ
ٌِْفً{ بَنَاتًِ هُنَّ أَْطَهُر لَكُمْ  َ َواَل تُْخُزوِن فًِ َض  (ٕ)، إلى لوله: }أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِدٌد{فَاتَّمُوا َّللاَّ
فمال: ال تخؾ إنا رسل ربن لن ٌصلوا إلٌن فلما دنوا طمس  -علٌه السبلم -فالتفت إلٌه جبرٌل

من عند أعٌنهم، فانطلموا ٌركب بعضهم بعضا، حتى خرجوا إلى الذٌن بالباب فمالوا: جبناكم 
أسحر الناس، طمست أبصارنا، لال: فانطلموا ٌركب بعضهم بعضا حتى دخلوا المدٌنة، فكان فً 
جوؾ اللٌل، فرفعت حتى إنهم لٌسمعون صوت الطٌر فً جو السماء، ثم للبت علٌهم، فمن 
أصابته االبتفاكة أهلكته، لال: ومن خرج منها اتبعه حجر حٌث كان فمتله، لال: وخرج منها لوط 

ناته وهن ثبلث فلما بلػ مكانا من الشام، ماتت الكبرى فدفنها فخرجت عندها عٌن ٌمال لها بب
عٌن الدبة، لال: سمعت ابن عباس ٌمول: ربثا، لال: ثم انطلك حتى بلػ مكانا آخر، ماتت 
الصؽرى فدفنها، فخرجت عندها عٌن ٌمال لها: الزؼرتة، لال: سمعت ابن عباس ٌمول: زؼوتا 

 .(ٖ)ؼٌر الوسطى" لال: ولم ٌبك
عن الهذلً فً لوله: "}المإتفكات{، لال: هن أربع، المإتفكات دادوما، وسدوم،  

 .(ٗ)وعامورا، وصابوما"
[ ، أي:" جاءتهم رسلهم بالمعجزات 2ٓلوله تعالى:}أَتَتُْهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبٌََِّناِت{ ]التوبة :  
 .(٘)فكذبوهم"
، ٌعنً: البٌنات، ما أنزل هللا من الحبلل ن مماتل بن حٌان لوله: "}بالبٌنات{ع 
 .(ٙ)والحرام"

ُ ِلٌَْظِلَمُهْم{ ]التوبة :    .(2)[، أي:" فما أهلكهم هللا ظلما"2ٓلوله تعالى:}فََما َكاَن َّللاَّ
[، أي:" ولكن كانوا هم الظالمٌن 2ٓلوله تعالى:}َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{ ]التوبة :  
 .(1)بالتكذٌب والمخالفة"ألنفسهم 
 .(5)لال السعدي:" فٌعود ضرره علٌهم" 
 .(ٓٔ)عن ابن عباس فً لوله:"}ٌظلمون{، لال: ٌضرون" 

وهللا أعلم  -لال الماترٌدي: " والظلم: ما ذكرنا: هو وضع الشًء فً ؼٌر موضعه، فهو 
الموضع; ألنهم  لال: هم الذٌن وضعوا أنفسهم فً ؼٌر موضعها، ال أن وضع هللا أنفسهم ذلن -

عبدوا ؼٌر هللا، ولم ٌجعلوا أنفسهم خالصٌن سالمٌن هلل، فهم الذٌن ظلموا أنفسهم; حٌث أسلموها 
لؽٌر هللا، وعبدوا دونه، فذلن وضعها فً ؼٌر موضعها; ألن وضعها موضعها هو أن ٌجعلوها 

 .(ٔٔ)خالصة هلل، سالمة له"
 الفوابد:
 ظ بما اللاه أهل الكفر منهم من عذاب.وجوب االعتبار بؤحوال السابمٌن واالتعا -ٔ
ُ ِلٌَْظِلَمُهْم{. -ٕ  انتفاء الظلم عن هللا، لموله تعالى:}فََما َكاَن َّللاَّ

                                                             
 .1ٖ2ٔ/ٙ(:صٕٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .[1ٓ]هود : (ٕ)
 .1ٖ1ٔ-1ٖ2ٔ/ٙ(:صٕٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖ1ٔ/ٙ(:صٖٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٓ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 كذا الترلٌم بالمطبوع! .1ٖ1ٔ/ٙ(:صٕٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٓ٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:51ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٓ٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:51ٔالتفسٌر المٌسر: (1)

 .ٕ٘( تفسٌر السعدي: 5)
 كذا الترلٌم بالمطبوع! .1ٖ1ٔ/ٙ(:صٕٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 . ٕٙٗ/ ٕتفسٌر الماترٌدي: تؤوٌبلت أهل السنة، (ٔٔ)
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لال ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن العاصً ال ٌضر هللا شٌباً; وإنما ٌظلم نفسه،  -ٖ
 }َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{.تعالى:

العباد حسب علمه الذي أحاط بكل شًء، وأن عماب العبد وثوابه، ال أن هللا خلك أفعال  -ٗ
ٌكون إال على اكتساب العبد ذلن الفعل والعمل به بعد اختٌاره على كسب ذلن أو تركه، 

 فإن كان شراً فشر، وإن كان خٌراً فخٌر.
 أن العذاب ظلم وضر من العباد ألنفسهم كما لال تعالى }وما ظلموناومن فوابد اآلٌة:  -٘

 ولكن كانوا أنفسهم ٌظلمون{، وأما من هللا تعالى فانما هو منه عدل وحكمة.
أما العدل فلولوعه جزاء وفالا بعد التمكن واالنذار ولطع االعذار واالشهاد  

 والكتابة والوزن بموازٌن الحك وأمثال ذلن. 
وفً لصة موسى ، وأما الحكمة فللنص على حاجة المتشابه إلى التؤوٌل

ٌهما السبلم بٌان أن التؤوٌل بٌان وجوه خفٌة تناسب عمول العمبلء وسٌؤتً والخضر عل
الحكمة من هذا المختصر إن شاء هللا تعالى  هذا المعنى مبسوطا واضحا فً مسؤلة

وسٌؤتً فً مسؤلة االفعال بٌان أن المعاصً من العباد وما ورد فً ذلن من نصوص 
معارض لها ومجموع ذلن ٌمتضً نسبتها  المرآن والسنة الجمة التً ال نزاع فٌها وال

ونسبة جمٌع ما ٌترتب علٌها وٌتفرع عنها من شرور الدارٌن إلى العباد المستحمٌن للذم 
والعذاب علٌها بالنصوص واالجماع، وأما تمدٌر هللا تعالى لولوعها باختٌار العباد 

 .(ٔ)عزةلحكمة فهو مثل سبك علمه بذلن ال ٌوجب هلل تعالى إال وصؾ المدرة وال
 

 المرآن
ِمٌُموَن }َواْلُمْإِمنُوَن َواْلُمْإِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض ٌَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوٌُ 

ُ إِن   َ َوَرسُولَهُ أُولَئَِن َسٌَْرَحُمُهُم ّللا  َكاةَ َوٌُِطٌعُوَن ّللا  اَلةَ َوٌُْإتُوَن الز  َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم ) الص  ({ 5ّٔللا 
 [5ٔ]التوبة : 
 التفسٌر:

والمإمنون والمإمنات باهلل ورسوله بعضهم أنصار بعض، ٌؤمرون الناس باإلٌمان والعمل 
الصالح، وٌنهونهم عن الكفر والمعاصً، وٌإدون الصبلة، وٌعطون الزكاة، وٌطٌعون هللا 

هللا فٌنمذهم من عذابه وٌدخلهم جنته. إن هللا  ورسوله، وٌنتهون عما نُهوا عنه، أولبن سٌرحمهم
 عزٌز فً ملكه، حكٌم فً تشرٌعاته وأحكامه.

ٌَاُء َبْعٍض{ ]التوبة :   [، أي:" 2ٔلوله تعالى:}َواْلُمْإِمنُوَن َواْلُمْإِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِل
 .(ٕ)والمإمنون والمإمنات باهلل ورسوله بعضهم أنصار بعض"

 .(ٖ)"تفسٌر المإمن: إنه آمن من عذاب هللا" لال النضر بن شمٌل: 
عن لتادة لال: "}المإمنون{، هم العجاجون باللٌل والنهار وهللا ما زالوا ٌمولون: ربنا  

 .(ٗ)ربنا، حتى استجٌب لهم"
المهاجرون »ٌمول:  -صلى علٌه وسلم -عن جرٌر بن عبد هللا لال: سمعت النبً 

واآلخرة، والطلماء من لرٌش، والعتماء من ثمٌؾ،  واألنصار بعضهم أولٌاء بعض فً الدنٌا
 .(٘)«"بعضهم أولٌاء بعض فً الدنٌا واآلخرة

[، أي:" ٌؤمرون الناس 2ٔلوله تعالى:}ٌَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر{ ]التوبة :  
 .(ٙ)باإلٌمان والعمل الصالح، وٌنهونهم عن الكفر والمعاصً"

                                                             
 .2ٗٔ-2ٖٔإٌثار الحك على الخلك فً رد الخبلفات إلى المذهب الحك من أصول التوحٌد:انظر:  (ٔ)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 كذا الترلٌم بالمطبوع! .1ٖ1ٔ/ٙ(:صٕٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖ5ٔ/ٙ(:ص1ٕٓٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 كذا الترلٌم بالمطبوع!.1ٖ5ٔ-1ٖ1ٔ/ٙ(:صٕٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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بن حٌان لوله:"}ٌؤمرون بالمعروؾ{، لال: ٌؤمرون بطاعة ربهم، }وٌنهون  عن مماتل 
 .(ٔ)"-عز وجل -عن المنكر{، لال: وٌنهون عن معصٌته، ٌعنً: عن معصٌة ربهم

بَلةَ{ ]التوبة :    .(ٕ)[، أي:" وٌإدون الصبلة"2ٔلوله تعالى:}َوٌُِمٌُموَن الصَّ
 .(ٖ)لولتها" لال الزهري: "إلامتها: أن تصلً األولات الخمس 
لال الزجاج: " وإلامتها تمامها بجمٌع فرضها، وأول فروضها صحة اإلٌمان بها وهذا  

كمولن: فبلن لابم بعلمه الذي ولٌه، تؤوٌله إنه ٌوفً العمل حموله، ومعنى: }ٌمٌمون{ من لولن 
 .(ٗ)هذا لوام األمر"

َكاةَ{ ]التوبة :    .(٘)عطون الزكاة"[، أي:" و2ٌٔلوله تعالى:}َوٌُْإتُوَن الزَّ
َ َوَرسُولَهُ{ ]التوبة :   [، أي:" وٌطٌعون هللا ورسوله فً كل 2ٔلوله تعالى:}َوٌُِطٌعُوَن َّللاَّ
 .(ٙ)أمر ونهً"
 .(2)لال عطاء:"طاعة الرسول: اتباع الكتاب والسنة" 
ُ{ ]التوبة :   هللا فٌنمذهم من [، أي:" أولبن سٌرحمهم 2ٔلوله تعالى:}أُولَبَِن َسٌَْرَحُمُهُم َّللاَّ

 .(1)عذابه وٌدخلهم جنته"
َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]التوبة :   [، أي:" إن هللا عزٌز فً ملكه، حكٌم فً 2ٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(5)تشرٌعاته وأحكامه"
عن أبً العالٌة فً لوله: عزٌز حكٌم ٌمول: عزٌز فً نممته إذا انتمم حكٌم فً  
 .(ٓٔ)أمره"
 الفوابد:
 صفات المإمنٌن والمإمنات والتً هً مظاهر إٌمانهم وأدلته.بٌان  -ٔ
إثبات الوالٌة بٌن أهل الحك، وأثبتها بٌن المإمنٌن ]تشرٌعا و[ تشرٌفا فً مثل ما فً  -ٕ

األنفال وبراءة، فمال: }إن الذٌن آمنوا وهاجروا وجاهدوا بؤموالهم وأنفسهم فً سبٌل هللا 
{، }والمإمنون 2ٕٔبعض{ ]األنفال:  والذٌن آووا ونصروا أولبن بعضهم أولٌاء
 [.2ٔوالمإمنات بعضهم أولٌاء بعض{ ]التوبة: 

ال تحاسدوا وال تدابروا وال  »أن المإمن ٌتولى المإمن فً دٌنه، وجاء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  -ٖ
. فهكذا ٌنبؽً أن ٌكونوا ولٌس التفرق من ذلن. (ٔٔ)«تباؼضوا وكونوا عباد هللا إخوانا

 التوفٌك.وباهلل 
أهمٌة صفات أهل اإلٌمان وهً الوالء لبعضهم بعضا، األمر بالمعروؾ والنهً عن  -ٗ

 المنكر إلامة الصبلة، إٌتاء الزكاة، طاعة هللا ورسوله.
 فضٌلة إلام الصبلة وإٌتاء الزكاة. -٘

 «:الحكٌم«»العزٌز»ومن الفوابد: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما 

                                                             
 .1ٖ5ٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٙٔٔ/ ٗ(: ص ٓ٘٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم )(ٖ)
 .1ٗٔ - 1ٖٔ/ ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٓٔ٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:51ٔانظر: التفسٌرالٌسر: (ٙ)
 . كذا الترلٌم فً المطبوع!1ٖ5ٔ/ٙ(:صٔٔٔٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 . كذا الترلٌم فً المطبوع!1ٖ5ٔ/ٙ(:صٖٔٓٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
و  5ٕ٘٘(، ومسلم )1ٓٗ(، وفً األدب المفرد )2ٙٓٙو  ٙٙٓٙو  ٗٙٓٙأخرجه البخاري فً الصحٌح )(ٔٔ)

(، والترمذي 5ٕٓو  ٘ٙٔ ٖ( و )5ٙٗو  22ٕ ٕ(، وأحمد )5ٕٔٓ(، وأبو داود الطٌالسً )ٕٗٙ٘و  ٖٕٙ٘
ً فً (، والبٌهم1ٕٓ(، والطبرانً فً الصؽٌر )5ٖ5(، والمضاعً فً مسنده )ٕٖٔٙ(، وأبو ٌعلى )5ٖ٘ٔ)

 .(5ٓٙٙٔو  ٓ٘٘ٗٔو  2ٕٙٔٔالسنن الكبرى )
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 .(ٔ)ال ٌؽلب"هو المنٌع الذي «:العزٌز»فـ -
هو المحكم لخلك األشٌاء، ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى «:"الحكٌم»و -

 .(ٕ)إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها
 

 المرآن
ُ اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت َجن اٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها َوَمسَ  اِكَن َطٌِّبَةً ِفً }َوَعَد ّللا 

ِ أَْكبَُر ذَِلَن ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم )  [5ٕ({ ]التوبة : 5َٕجن اِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن ّللا 

 التفسٌر:
وعد هللا المإمنٌن والمإمنات باهلل ورسوله جنات تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار 

مساكن حسنة البناء طٌبة المرار فً جنات إلامة، ماكثٌن فٌها أبًدا، ال ٌزول عنهم نعٌمها، و
ورضوان من هللا أكبر وأعظم مما هم فٌه من النعٌم. ذلن الوعد بثواب اآلخرة هو الفبلح 

 العظٌم.
ُ اْلُمْإِمِنٌَن َواْلُمْإِمنَاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]التوبة :   لوله تعالى:}َوَعَد َّللاَّ
ي:" وعد هللا المإمنٌن والمإمنات باهلل ورسوله جنات تجري من تحت لصورها [، أ2ٕ

 .(ٖ)وأشجارها األنهار"
وا به وبما  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره : وعد هللا الذٌن صدلوا هللا ورسوله ، وألرُّ

 .(ٗ)جاء به من عند هللا ، من الرجال والنساء، بساتٌن تجري تحت أشجارها األنهار"
[، أي:" ماكثٌن فٌها أبًدا، ال ٌزول عنهم 2ٕلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{ ]التوبة :  
 .(٘)نعٌمها"
ٌِّبَةً فًِ َجنَّاِت َعْدٍن{ ]التوبة :   [، أي:" ومساكن حسنة البناء 2ٕلوله تعالى:}َوَمَساِكَن َط

 .(ٙ)طٌبة المرار فً جنات إلامة"
ٌمول : ومنازل ٌسكنونها طٌبةً، وهذه المساكن الطٌبة التً وصفها جل  لال الطبري:" 

 .(2)ثناإه ، }فً جنات عدن{"
منازل طٌبة، }فً جنات عدن{ أي: بساتٌن خلد وإلامة، ٌمال: عدن  لال البؽوي:" 

 .(1)بالمكان إذا ألام به"
 :(5)[، ٌحتمل وجهٌن2ٕولوله تعالى: }َوَمَساِكَن َطٌِّبَةً{ ]التوبة : 

أحدهما : أن المساكن الطٌبة لصور من اللإلإ والٌالوت األحمر والزبرجد األخضر مبنٌة بهذه 
 الجواهر .

عن الحسن لال : "سؤلت عمران بن حصٌن وأبا هرٌرة عن آٌة فً كتاب هللا تبارن 
 فمال : وتعالى : }ومساكن طٌبة فً جنات عدن{، فماال على الخبٌر سمطت! سؤلنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

لصٌر فً الجنة من لإلإ ، فٌه سبعون داًرا من ٌالوتة حمراء ، فً كل دار سبعون بٌتًا من 
 .(ٓٔ)زمردة خضراء ، فً كل بٌت سبعون سرًٌرا"
 الثانً : أنها المساكن التً ٌطٌب العٌش فٌها.

                                                             
 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (ٔ)
 .2ٖ-2ٕ/ٔانظر:شؤن الدعاء:(ٕ)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 . ]بتصرؾ[ٖٓ٘-1ٖٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 .1ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٖٗ/ٗٔ(:ص5ٗٓٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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 ، وجوه:[2ٕ}َجنَّاِت َعْدٍن{ ]التوبة : وفً 
 :(ٔ)مة، ومنه سمً المعدن إللامة جوهره فٌه،  ومنه لول األعشىأحدها : أنها جنات خلود وإلا

 َوإْن ٌَْستَِضٌفُوا إلَى ِحْلِمه                 ٌَُضافُوا إلَى َراِجحٍ لَْد َعَدن
 .(ٖ)، وذكره الطبري(ٕ)ٌعنً: ثابت الحلم . وهذا مروي عن ابن عباس

، وهذا مروي عن ابن عباس  والثانً : أن جنات عدن هً جنات كروم وأعناب بالسرٌانٌة
 ً  .(ٗ)أٌضا

 . (٘)اسم لبطنان الجنة، اي: وسطها ، لاله عبد هللا بن مسعود «عدن»والثالث : أن 
 .(2)، والحسن(ٙ)اسم لصر فً الجنة ، لاله عبد هللا بن عمرو بن العاص«عدن»والرابع : أن 

سُل واألنبٌاء والشهداء ، وأبمة الهدى ، والناس حولهم بعُد ،  والخامس :أنها مدٌنة الجنة، فٌها الرُّ
 .(1)والجنات حولها. لاله الضحان

 . (5)والسادس: أنها اسم نهر فً الجنة ، جنّاته على حافتٌه. لاله عطاء
ًّ أو صدٌك أو شهٌد أو إمام عدل،  «عدن»والسابع: أن جنة  فً السماء العلٌا ال ٌدخلها إال نب

. ذكره الماوردي ولال:"رواه معاذ (ٓٔ)ٌها أرواح المإمنٌنوجنة المؤوى فً السماء الدنٌا تؤوي إل
 .(ٔٔ)بن جبل مرفوعاً"

ولد روي عن الحسن:" لصٌر من ذَهب ، ال ٌدخله إال نبً ، أو صّدٌك ، أو شهٌد ، أو  
 .(ٕٔ)حكم عدل"
 ألنها داُر هللا التً استخلصها لنفسه، ولمن شاء من خلمه.، «جنات عدن»لٌل لها  والثامن: أنه
عن أبً الدرداء لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "عدن داُره، ٌعنً دار هللا التً لم ترها روي 

عٌن ولم تخطر على للب بشر، وهً مسكنه ، وال ٌسكنها معه من بنً آدم ؼٌر ثبلثة : النبٌٌن ، 
 .(ٖٔ)والصدٌمٌن ، والشهداء. ٌمول هللا تبارن وتعالى : طوبى لمن دخلن"

رواٌة أخرى عن أبً الدرداء لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا ٌفتح الذكَر فً ووفً 
ثبلث ساعات ٌبمٌن من اللٌل ، فً الساعة األولى منهن ٌنظر فً الكتاب الذي ال ٌنظر فٌه أحد 

التً لم  ؼٌره ، فٌمحو ما ٌشاء وٌثبت. ثم ٌنزل فً الساعة الثانٌة إلى جنة عدن ، وهً فً داره

                                                             
، واللسان " وزن  ٕٗٙ:  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٘ٔ، ومخطوطة دٌوانه المصٌدة رلم :  2ٔدٌوانه : (ٔ)

 " ، وهً من كلمته األولى التً ألبل بها على لٌس بن معد ٌكرب الكندي ، ورواٌة الدٌوان " إلى حكمه " ،
 ولكنها فً المخطوطة ومجاز المرآن كما أثبتها ، ولكن المطبوعة كتب " حكمه " . ٌمول لبله : 

 ولكّن َربًِّ َكَفى ُؼْربِتً ... بَِحْمِد اإِللَِه ، فمد بَلَّؽَنْ 
 أََخا ثِمٍَة َعالًٌا َكْعبُْه ... َجزٌَل العَطاء َكِرٌَم الِمَننْ 

 عَاِوٌةَ األَْكَرِمٌَن السُّنَنْ َكِرًٌما َشمابلُهُ ، ِمْن بَنً ... مُ 
 فَإْن ٌَتْبَعُوا أَْمَرهُ ٌَْرشُُدوا ... َوإْن ٌَْسؤَلُوا َمالَهُ ال ٌَِضنّْ 

 .و " استضاؾ إلٌه " ، لجؤ إلٌه عند الحاجة.
 .ٖٔ٘/ٗٔ(:ص5ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٓ٘/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٗٔ(:ص5ٗ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٗٔ(:ص5ٕ٘ٙٔ )-(5ٗٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٗٔ(:ص5٘ٙٙٔ(،و)5٘٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٗٔ(:ص5ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖ٘٘/ٗٔ(:ص5٘2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖ٘٘/ٗٔ(:ص5٘1ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
ِه  لال ابن المٌم:"(ٓٔ) ا َمْن َخاَؾ َممَاَم َرّبِ والصحٌح أنه]أي: جنة المؤوى[ اسم من أسماء الجنة كما لال تعالى }َوأَمَّ

ًَ اْلَمؤَْوى{ ولال:  ًَ اْلَمؤَْوى{ ولال فً النار }َفإِنَّ اْلَجِحٌَم ِه . }َوَمؤَْواكُُم النَّاُر{"َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى فَإِنَّ اْلَجنَّةَ ِه
 .52األرواح:حادي 

 . ولم أهتد إلً الحدٌث.1ٕٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٗ٘/ٗٔ(:ص5ٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٖ٘/ٗٔ(:ص5ٗٗٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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ترها عٌن ولم تخطر على للب بشر ، وهً مسكنه ، وال ٌسكن معه من بنً آدم ؼٌر ثبلثة : 
 .(ٔ)النبٌٌن ، والصدٌمٌن ، والشهداء ، ثم ٌمول : طوبى لمن دخلن ، وذكر فً الساعة الثالثة"

هً جنةٌ متمٌزة عن سابر جنان هللا التً خلمها هللا لعباده  «َعْدن»فٌمكن المول بؤن 
الصالحٌن، فهً جنة أراد هللا أن تمتاز عن ؼٌرها من الجنان بشكل خاص رؼم أن كل جنان هللا 

 .هً لمة فً االبداع و الجمال و مجتمعة فٌها مستلزمات الراحة و الرفاهٌة التامة
ِ أَْكبَُر{ ]التوبة :   [، أي:" ورضوان من هللا أكبر وأعظم 2ٕلوله تعالى:}َوِرْضَواٌن ِمَن َّللاَّ

 .(ٕ)مما هم فٌه من النعٌم"
معناه : ورَضى هللا عنهم أكبر من ذلن كله ، وبذلن جاء الخبر عن  لال الطبري:" 

 .(ٖ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(ٗ)أي: رضا هللا عنهم أكبر من ذلن" لال البؽوي:" 
 عنهم عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: "}ورضوان من هللا أكبر{، ٌعنً: إذا أخبروا أن هللا 

 .(٘)راض فهو أكبر عندهم من التحؾ والتسلٌم"
ألهل الجنة: ٌا  -عز وجل-ٌمول هللا  عن أبً سعٌد الخدري لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " 

أهل الجنة هل رضٌتم؟ فٌمولون: ربنا ومالنا ال نرضى ولد أعطٌتنا ما لم تعطه أحدا من خلمن، 
من ذلن؟ فٌمولون: ربنا وأي شًء أفضل من ذلن؟ فٌمول: أحل علٌكم  فٌمول: أفبل أعطٌكم أفضل

 .(ٙ)"رضوانً فبل أسخط علٌكم بعده أبدا
عن حفص ، عن شمر لال : "ٌجًء المرآن ٌوم المٌامة فً صورة الرجل الشاحب ، إلى  

من  الرجل حٌن ٌنشكُّ عنه لبره ، فٌمول : أبشر بكرامة هللا! أبشر برضوان هللا ! فٌمول مثلن
ر بالخٌر ؟ ومن أنت ؟ فٌمول : أنا المرآن الذي كُْنت أسِهر لٌلن ، وأُظما نهارن! فٌحمله  ٌبّشِ
على رلبته حتى ٌُوافً به ربَّه ، فٌمثُُل بٌن ٌدٌه فٌمول : ٌا رب ، عبدن هذا ، اجزه عنً خًٌرا ، 

ول الرب تبارن فمد كنت أسهر لٌله ، وأظما نهاره ، وآمره فٌطٌعنً ، وأنهاه فٌطٌعنً. فٌم
وتعالى : فله ُحلَّة الكرامة. فٌمول : أي رّب ، زْدهُ ، فإنه أهُل ذلن ! فٌمول : فله ِرْضوانً لال : 

 .(2)}ورضوان من هللا أكبر{"
[، أي:" ذلن الوعد بثواب اآلخرة هو 2ٕلوله تعالى:}ذَِلَن هَُو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{ ]التوبة :  

 .(1)الفبلح العظٌم"
هذه األشٌاء التً وعدت المإمنٌن والمإمنات }هو الفوز العظٌم{، ٌمول :  لطبري:"لال ا 

هو الظفر العظٌم ، والنجاء الجسٌم ، ألنهم ظفروا بكرامة األبد ، ونَجْوا من الهوان فً َسَمر ،  
 .(5)فهو الفوز العظٌم الذي ال شًء أعظم منه"

 .(ٓٔ)عن أبً مالن لوله: "}ذلن{، ٌعنً: هذا" 
 .(ٔٔ)مماتل بن حٌان لوله: "}فوزا{، ٌمول: نصٌبا"عن  
 .(ٔ)عن سعٌد بن جبٌر:"}عظٌما{: وافرا" 

                                                             
 .ٖٔ٘/ٗٔ(:ص5ٖٗٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .1ٗٓٔ/ٙ(:صٖ٘٘ٓٔم)اخرجه ابن ابً حات (٘)
، وفً الرلاق أٌضا، ومسلم فً الجنة 12ٗ/  ٖٔأخرجه البخاري فً التوحٌد، باب كبلم الرب مع أهل الجنة: (ٙ)

، والمصنؾ فً 2ٕٙٔ/  ٗ( 1ٕ5ٕالجنة وصفة نعٌمها وأهلها، باب إحبلل الرضوان على أهل الجنة برلم )
 .ٖٙ٘/ٗٔ(:ص5٘5ٙٔوأخرجه الطبري)، ٖٕ-ٖٕٔ/  ٘ٔشرح السنة: 

 .ٖٙ٘/ٗٔ(:ص5ٙٓٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .51ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٗٓٔ/ٙ(:ص2ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٗٔٔ/ٙ(:ص1ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 الفوابد:
من ثمرات اإلٌمان: الفوز برضا هللا، ودار كرامته، إذ أن جزاء أهل اإلٌمان فً الدار  -ٔ

 اآلخرة هو النعٌم الممٌم فً دار اإلسبلم.
 أفضلٌة رضا هللا تعالى على سابر النعٌم. -ٕ
 معنى الفوز وهو النجاة من النار، ودخول الجنة. بٌان -ٖ
 
 المرآن

ٌِْهْم َوَمؤَْواهُْم َجَهن ُم َوبِئَْس اْلَمِصٌ ًُّ َجاِهِد اْلكُف اَر َواْلُمنَافِِمٌَن َواْغلُْظ َعلَ ({ 5ُٖر )}ٌَا أٌََُّها الن بِ
 [5ٖ]التوبة : 

 التفسٌر:
هم ٌا أٌها النبً جاهد الكفار بالسٌؾ والمنافمٌن  باللسان والحجة، واشدد على كبل الفرٌمٌن، وممرُّ

 جهنم، وببس المصٌر مصٌرهم.
ًُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَنافِِمٌَن{ ]التوبة :   [، أي:" ٌا أٌها النبً 2ٖلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها النَّبِ

 .(ٕ)جاهد الكفار بالسٌؾ والمنافمٌن باللسان والحجة"
ػ فً جهادهم ...وهذا الجهاد ٌدخل فٌه الجهاد بالٌد، والجهاد لال السعدي:" أي: بال 

بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربة فٌجاهد بالٌد، واللسان والسٌؾ والبٌان، ومن كان 
مذعنا لئلسبلم بذمة أو عهد، فإنه ٌجاهد بالحجة والبرهان وٌبٌن له محاسن اإلسبلم، ومساوئ 

 .(ٖ)ً الدنٌا"الشرن والكفر، فهذا ما لهم ف
 جهاد المنافمٌن، ثبلثة ألوال :وفً  

أحدها : جهادهم بٌده ، فإن لم ٌستطع فبلسانه وللبه ، فإن لم ٌستطع فلٌكفهر فً وجوههم ، لاله 

 .(ٗ)ابن مسعود
عن ابن مسعود فً لوله: "}جاهد الكفار والمنافمٌن{، لال: بٌده، فإن لم ٌستطع روي  

فبملبه، فإن لم ٌستطع فلٌكفهرَّ فً وجهه"فبلسانه، فإن لم ٌستطع 
(٘). 
 .(2)، والضحان(ٙ)والثانً : جهادهم باللسان ، وجهاد الكفار بالسٌؾ ، لاله ابن عباس

ٌمول: جاهد الكفار بالسٌؾ، وأؼلظ على المنافمٌن بالكبلم، وهو لال الضحان:" 
 .(1)مجاهدتهم

، (5)ن بإلامة الحدود علٌهم ، لاله الحسنوالثالث : أن جهاد الكفار بالسٌؾ ، وجهاد المنافمٌ
 . (ٓٔ)ولتادة

 . (ٔٔ)لال الماوردي:"وكانوا أكثر من ٌصٌب الحدود"
وأولى األلوال فً تؤوٌل ذلن عندي بالصواب، ما لال ابن مسعود: من  لال الطبري:"

 أّن هللا أمر نبٌَه ملسو هيلع هللا ىلص من جهاد المنافمٌن، بنحو الذي أمَره به من جهاد المشركٌن.
 فإن لال لابل: فكٌؾ تركهم ملسو هيلع هللا ىلص ممٌمٌن بٌن أظُهِر أصحابه، مع علمه بهم؟ 

                                                                                                                                                                               
 .1ٗٔٔ/ٙ(:ص5ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٖ٘/ٗٔ(:ص5ٙٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٖ٘/ٗٔ(:ص5ٙٔٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٖ٘-1ٖ٘/ٗٔ(:ص5ٕٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٖ٘/ٗٔ(:ص5ٙٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٖ٘/ٗٔ(:ص5ٙٗٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٖ٘/ٗٔ(:ص5ٙ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖ٘/ٗٔ(:ص5ٙٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٖ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
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تعالى ذكره إنما أمر بمتال من أظهَر منهم كلمةَ الكفر، ثم ألام على إظهاره لٌل: إن هللا 
ما أظهر من ذلن. وأّما َمْن إذا اطُّلع علٌه منهم أنه تكلم بكلمة الكفر وأُِخذ بها، أنكرها ورجع 
عنها ولال: "إنً مسلم"، فإن حكم هللا فً كّل من أظهر اإلسبلم بلسانه، أن ٌحِمَن بذلن له دمه 

اله، وإن كان معتمًدا ؼٌر ذلن، وتوكَّل هو جّل ثناإه بسرابرهم، ولم ٌجعل للخلك البحَث عن وم
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص، مع علمه بهم وإْطبلع هللا إٌاه على ضمابرهم واعتماد ُصدورهم،  السرابر. فلذلن كان النب

اصبَه الحرب على كان ٌُِمّرهم بٌن أظهر الصحابة، وال ٌسلن بجهادهم مسلن جهاد من لد ن
الشرن باهلل، ألن أحدهم كان إذا اطُِّلع علٌه أنه لد لال لوال كفر فٌه باهلل، ثم أخذ به أنكره وأظهر 
اإلسبلم بلسانه. فلم ٌكن ملسو هيلع هللا ىلص ٌؤخذه إال بما أظهر له من لوله، عند حضوره إٌاه وعزمه على 

به لبل ذلن، ودون اعتماد ضمٌِره الذي لم  إمضاء الحكم فٌه، دون ما سلؾ من لوٍل كان نطكَ 
 .(ٔ)ٌبح هللا ألَحٍد األخذ به فً الحكم، وتولَّى األخذَ به هو دون خلمه"

ٌِْهْم{ ]التوبة :    .(ٕ)[، أي:" واشدد على كبل الفرٌمٌن"2ٖلوله تعالى:}َواْؼلُْظ َعلَ
 .(ٖ)ْرهاب"لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: واشدد علٌهم بالجهاد والمتال واإل 
 .(ٗ)" الؽلظة علٌهم حٌث التضت الحال الؽلظة علٌهم لال السعدي:أي:وبالػ فً" 
 .(٘)عن ابن عباس لوله: "}واؼلظ علٌهم{، ٌمول: أذهب الرفك عنهم" 
 .(ٙ)عن الضحان لوله: "}واؼلظ علٌهم{، لال: واؼلظ على المنافمٌن بالكبلم" 
ٌِْهْم{ ]التوبة : وٌحتمل لوله تعالى:}َواْؼلُْظ    :(2)[، وجهٌن2َٖعلَ

 أحدهما : تعجٌل االنتمام منهم.
 والثانً : أال ٌصدق لهم لوالً ، وال ٌبر لهم لسماً .

هم جهنم"2ٖلوله تعالى:}َوَمؤَْواهُْم َجَهنَُّم{ ]التوبة :   [، أي:" وممرُّ
(1). 

 .(5)لال الطبري:" ٌمول: ومساكنهم جهنم وهً مثواهم ومؤواهم" 

}و{ أما فً اآلخرة، فـ }مؤواهم جهنم{ أي: ممرهم الذي ال ٌخرجون  ل السعدي:"لا 
 .(ٓٔ)منها"
عن دمحم بن إسحاق:"}َوَمؤَْواهُْم َجَهنَُّم { النار، أي: فبل تظنوا أن لهم عالبة نصر وال  

ظهور علٌكم، ما اعتصمتم بً، واتبعتم أمري، للمعصٌة التً أصابتكم منهم بذنوب لدمتموها 
 .(ٔٔ)ألنفسكم"
 .(ٕٔ)[، أي:" وببس المصٌر مصٌرهم"2ٖلوله تعالى:}َوبِبَْس اْلَمِصٌُر{ ]التوبة :  
 .(ٖٔ)لال الطبري:" ٌمول: وببس المكان الذي ٌَُصار إلٌه جهنَُّم" 

 .(ٗٔ)لال أبو السعود: " أي ببس المصٌُر الناُر أو عذابُها"
الكافر إلى النار، لال ابن أبً  عن ابن أبً نجٌح لوله: "}وببس المصٌر{، لال: مصٌر

 .(ٔ)نجٌح: سمعته من عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ٌنكره"

                                                             
 .ٖٓٙ-5ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٓٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .1ٕٗٔ/ٙ(:صٖٙٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٕٗٔ/ٙ(:ص2ٖٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٖٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٓٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٕٗٔ/ٙ(:ص1ٖٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٓٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5٘ٔ/ ٔتفسٌر أبً السعود: (ٗٔ)
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 .(ٕ)لال عطاء: "نسخت هذه اآلٌة كل شًء من العفو والصفح"
 الفوابد:
 بٌان آٌة السٌؾ وهً }ٌا أٌها النبً جاهد الكفار والمنافمٌن{. -ٔ
 ومن الفوابد: إثبات الٌوم اآلخر. -ٕ
النار بهذا الذم، وأنها ببس المصٌر; فكل إنسان ٌسمع هذا من كبلم هللا ومنها: الثناء على  -ٖ

 عّز وجّل سوؾ ٌنفر من هذه النار، وال ٌعمل عمل أهلها.
 

 المرآن
وا بَِما لَْم ٌَ  ِ َما لَالُوا َولَمَْد لَالُوا َكِلَمةَ اْلكُْفِر َوَكفَُروا بَْعَد إِْساَلِمِهْم َوَهمُّ لُوا َوَما نَا}ٌَْحِلفُوَن بِاَّلل 
ًٌْرا لَُهْم َوإِْن ٌَتََول ْوا ٌُ  ُ َوَرسُولُهُ ِمْن فَْضِلِه فَِإْن ٌَتُوبُوا ٌَُن َخ ُ نَمَُموا إاِل  أَْن أَْغنَاهُُم ّللا  ْبُهُم ّللا  عَذِّ

ٍ َواَل نَِصٌرٍ  ًّ ْنٌَا َواآْلِخَرِة َوَما لَُهْم فًِ اأْلَْرِض ِمْن َوِل  [5ٗ({ ]التوبة : 5ٗ) َعذَابًا أَِلًٌما فًِ الدُّ
 التفسٌر:

ٌحلؾ المنافمون باهلل أنهم ما لالوا شٌبًا ٌسًء إلى الرسول وإلى المسلمٌن، إنهم لكاذبون; فلمد 
لالوا كلمة الكفر وارتدوا بها عن اإلسبلم وحاولوا اإلضرار برسول هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فلم ٌمكنهم هللا 

تفضل علٌهم، فؤؼناهم  -تعالى-ٌبًا ٌعٌبونه، وٌنتمدونه، إال أن هللا من ذلن، وما وجد المنافمون ش
بما فتح على نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص من الخٌر والبركة، فإن ٌرجع هإالء الكفار إلى اإلٌمان والتوبة فهو خٌر 
لهم، وإن ٌعرضوا، أو ٌستمروا على حالهم، ٌعذبهم هللا العذاب الموجع فً الدنٌا على أٌدي 

 إمنٌن، وفً اآلخرة بنار جهنم، ولٌس لهم منمذ ٌنمذهم وال ناصر ٌدفع عنهم سوء العذاب.الم
 سبب النزول:

ِ َما لَالُوا{]التوبة : -أ  [، ألوال:2ٗفً سبب نزول لوله تعالى: }ٌَْحِلفُوَن بِاّللَّ

فنحن  أحدها : أنها نزلت فً الجبلس بن سوٌد بن الصامت ، لال : إن كان ما جاء به دمحم حماً 
 . (ٗ)، وابن إسحاق(ٖ)شر من الحمٌر ، ثم حلؾ أنه ما لال ، وهذا لول عروة

عن عروة:" }ٌحلفون باهلل ما لالوا ولمد لالوا كلمة الكفر{، لال: نزلت فً الجبلس بن 
سوٌد بن الصامت، لال: "إن كان ما جاء به دمحم حمًّا، لنحن أشرُّ من الُحُمر! "،  فمال له ابن 

، ٌا عدو هللا، ألخبرن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بما للت، فإنً إن ال أفعل أخاؾ أن تصٌبنً امرأته: وهللا
لارعةٌ، وأإاخذ بخطٌبتن! فدعا النبً ملسو هيلع هللا ىلص الجبلس، فمال: "ٌا ُجبلس، أللت كذا وكذا؟ فحلؾ ما 

وا كلمة الكفر وكفروا بعد إسبلمهم لال، فؤنزل هللا تبارن وتعالى: }ٌحلفون باهلل ما لالوا ولمد لال
وا بما لم ٌنالوا وما نَمَموا إال أن أؼناهم هللا ورسوله من فضله{" وهمُّ
(٘). 

والثانً : أنه عبد هللا بن أبً بن سلول . لال : لبن رجعنا إلى المدٌنة لٌخرجن األعز منها األذل 
 .(ٙ)، لاله لتادة
ًّ وال نصٌر{، لال : ذكر عن لتادة لوله : "}ٌحلفون باهلل ما   لالوا{، إلى لوله : }من ول

لنا أّن رجلٌن التتبل أحدهما من جهٌنة ، واآلخر من ِؼفار ، وكانت جهٌنة حلفاء ، األنصار ، 
ًّ لؤلوس : انصروا أخاكم ، فوهللا ما مثلنا  ًّ ، فمال عبد هللا بن أب وظهر الؽفارّي على الجهن

ن كلبن ٌؤكلن " ، ولال : }لَبِْن َرَجْعَنا إِلَى اْلَمِدٌنَِة لٌَُْخِرَجنَّ  وَمثَُل دمحم إال كما لال المابل : " سّمِ
{ ]سورة المنافمون :  ًّ هللا صلى هللا 1األَعزُّ ِمْنَها األذَلَّ [ ، فسعى بها رجل من المسلمٌن إلى نب

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٗٔ/ٙ(:ص5ٖٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٗ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٖٔٙ/ٗٔ(:ص5ٙ2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٗٔ(:ص5ٙ5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٔٙ/ٗٔ(:ص5ٙ2ٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٗٙ/ٗٔ(:ص52٘ٙٔ(، )52ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
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وتعالى : )ٌحلفون علٌه وسلم ، فؤرسل إلٌه فسؤله ، فجعل ٌحلؾ باهلل ما لاله ، فؤنزل هللا تبارن 
 .(ٔ)باهلل ما لالوا ولمد لالوا كلمة الكفر"

 .(ٕ)والثالث : أنهم جماعة من المنافمٌن لالوا ذلن ، لاله الحسن
وروي عن ابن عباس لال : "كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جالًسا فً ظّل شجرة ، فمال : إنه  

جاء فبل تكلموه. فلم ٌلبث أن طلَع رجل أزرُق سٌؤتٌكم إنساٌن فٌنظر إلٌكم بعٌنً شٌطان ، فإذا 
،فدعاه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال : عبلَم تشتمنً أنت وأصحابن ؟ فانطلك الرجل فجاء بؤصحابه ، 
فحلفوا باهلل ما لالوا وما فعلوا ، حتى تجاَوز عنهم ، فؤنزل هللا : )ٌحلفون باهلل ما لالوا( ، ثم 

 .(ٖ)آخر اآلٌة"نعتهم جمٌعًا ، إلى 
 ، أنها نزلت فً رجل دون تحدٌد اإلسم.(ٗ)وروي عن مجاهد

لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن عندنا أن ٌمال : إن هللا تعالى أخبر عن 
المنافمٌن أنّهم ٌحلفون باهلل كذبًا على كلمة كُْفر تكلموا بها أنهم لم ٌمولوها. وجابز أن ٌكون ذلن 

عروة : أن الجبلس لاله وجابز أن ٌكون لابله عبد هللا بن أبً ابن سلول ، المول ما روي عن 
والمول ما ذكر لتادة عنه أنه لال، وال علم لنا بؤّي ذلن من أّيٍ ،  إذ كان ال خبر بؤحدهما ٌوجب 
ل به إلى ٌمٌن العلم به ، ولٌس مما ٌدرن علمه بفطرة العمل ، فالصواب أن ٌمال  الحجة ، وٌُتوصَّ

 .(٘)ما لال هللا جل ثناإه : )ٌحلفون باهلل ما لالوا ولمد لالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسبلمهم{"فٌه ك
 .(٘)إسبلمهم{"

وا بَِما لَْم ٌَنَالُوا{]التوبة :  -ب  [:2ٗسبب نزول لوله تعالى: }َوَهمُّ
لى أن ٌمتلوا لٌلة العمبة وكانوا لوما لد أجمعوا ع -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الضحان: "هموا أن ٌدفعوا النبً 

وهم معه، ٌلتمسون ؼرته حتى أخذ فً عمبة، فتمدم بعضهم وتؤخر بعضهم  –ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
وذلن كان لٌبل لالوا: إذا أخذ فً العمبة دفعناه عن راحلته فً الوادي، وكان لابده فً تلن اللٌلة 

التفت فإذا هو بموم متلثمٌن، فمال: عمار بن ٌاسر وسابمه حذٌفة فسمع حذٌفة ولع أخفاؾ اإلبل، ف
إلٌكم إلٌكم ٌا أعداء هللا; فؤمسكوا، ومضى النبً علٌه الصبلة والسبلم حتى نزل منزله الذي 

 .(ٙ)أراد، فؤنزل هللا تعالى لوله: }وهموا بما لم ٌنالوا{"
ُ سبب نزول لوله تعالى:}-ت  :[2ٗ]التوبة : {َوَرسُولُهُ ِمْن فَْضِلهِ َوَما َنمَُموا إِالَّ أَْن أَْؼنَاهُُم َّللاَّ

لال عكرمة:"لضى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالدٌة اثنى عشر ألفًا فً مولى لبنً عدّي بن كعب ، وفٌه 
 .(2)أنزلت هذه اآلٌة : }وما نمموا إال أن أؼناهم هللا ورسوله من فضله{"

ل رجبل من األنصار، عن عمرو لال: "سمعت عكرمة: أن مولى لبنً عدي بن كعب لت
فمضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالدٌة اثنى عشر ألفا ، وفٌه أنزلت: }وما نمموا إال أن أؼناهم هللا ورسوله 
من فضله{، لال عمرو: لم أسمع هذا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص إال من عكرمة، ٌعنً : الدٌة اثنً عشر 

 .(1)ألفًا"
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص جعل الدٌة اثنً عشر ألفًا. فذلن لوله : }وما نمموا وروي عن ابن عباس : "أن ا لنب

إال أن أؼناهم هللا ورسوله من فضله{، لال : بؤخذ الدٌِّة"
(5). 

ِ َما لَالُوا{ ]التوبة :   [، أي:" ٌحلؾ المنافمون باهلل أنهم ما 2ٗلوله تعالى:}ٌَْحِلفُوَن ِباّللَّ
 .(ٔ)ول وإلى المسلمٌن"لالوا شٌبًا ٌسًء إلى الرس

                                                             
 .ٖٗٙ/ٗٔ(:ص52ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٖٙ/ٗٔ(:ص52ٖٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٙ/ٗٔ(:ص52ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘أسباب النزول للواحدي: (ٙ)
 .2ٖٙ-ٖٙٙ/ٗٔ(:ص51ٓٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖٙ/ٗٔ(:ص51ٕٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٖٙ/ٗٔ(:ص51ٖٙٔأخرجه الطبري) (5)
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أي: إذا لالوا لوال كمول من لال منهم }لٌخرجن األعز منها األذل{  لال السعدي:" 
والكبلم الذي ٌتكلم به الواحد بعد الواحد، فً االستهزاء بالدٌن، وبالرسول، فإذا بلؽهم أن النبً 

 .(ٕ)لالوا"ملسو هيلع هللا ىلص لد بلؽه شًء من ذلن، جاءوا إلٌه ٌحلفون باهلل ما 
 .(ٖ)[، أي:" فلمد لالوا كلمة الكفر"2ٗلوله تعالى:}َولَمَْد لَالُوا َكِلَمةَ اْلكُْفِر{ ]التوبة :  
 .(ٗ)لال تعالى مكذبا لهم: }ولمد لالوا كلمة الكفر{" لال السعدي:" 
إظهار [، أي:" أظهروا الكفر بعد 2ٗلوله تعالى:}َوَكفَُروا بَْعَد إِْسبَلِمِهْم{ ]التوبة :  
 .(٘)اإِلسبلم"
فكبلمهم -وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دابرة الكفر -فإسبلمهم السابك  لال السعدي:" 

 .(ٙ)األخٌر ٌنمض إسبلمهم، وٌدخلهم بالكفر"
وا بَِما لَْم ٌَنَالُوا{ ]التوبة :   [، أي:" وحاولوا اإلضرار برسول هللا دمحم 2ٗلوله تعالى:}َوَهمُّ
 .(2)، فلم ٌمكنهم هللا من ذلن"ملسو هيلع هللا ىلص

وذلن حٌن هموا بالفتن برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة تبون، فمص هللا علٌه  لال السعدي:" 
 .(1)نبؤهم، فؤمر من ٌصدهم عن لصدهم"

وا بَِما لَْم ٌََنالُوا{ ]التوبة :    [، ثبلثة وجوه:2ٗوفً لوله تعالى:}َوَهمُّ
 .(5)موا بمتل الذي أنكر علٌهم ، لاله مجاهدأحدها : أن المنافمٌن ه

، لال مجاهد: "همَّ المنافك بمتله، ٌعنً: لتل المإمن الذي لال له :أنت شر من الحمار!  
 .(ٓٔ)فذلن لوله : }وهموا بما لم ٌنالوا{"

ه الذي لم ٌنله ، لوله : }لَبِْن  َرَجْعَنا والثانً : أن الذي هّم ، عبد هللا بن أبً ابن سلول ، وكان همُّ
{ ]سورة المنافمون :   .(ٔٔ)[. وهذا لول لتادة1إِلَى اْلَمِدٌنَِة لٌَُْخِرَجنَّ األَعزُّ ِمْنَها األذَلَّ

ً  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : أنهم هموا بمتل النبً   .(ٕٔ)، وهذا مروي عن مجاهد أٌضا

، هّم بمتل رسول عن مجاهد فً لوله : "}وهموا بما لم ٌنالوا{، لال : رجل من لرٌش  
 .(ٖٔ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ٌمال له : " األسود"

ُ َوَرُسولُهُ ِمْن فَْضِلِه{ ]التوبة :   [، أي:" وما 2ٗلوله تعالى:}َوَما َنمَُموا إِالَّ أَْن أَْؼنَاهُُم َّللاَّ
بما فتح على  تفضل علٌهم، فؤؼناهم -تعالى-وجد المنافمون شٌبًا ٌعٌبونه، وٌنتمدونه، إال أن هللا 

 .(ٗٔ)نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص من الخٌر والبركة"
ذكر لنا أن المنافك الذي ذكر هللا عنه أنه لال كلمة الكفر ، كان فمًٌرا  لال الطبري:" 

فؤؼناه هللا بؤن لُتِل له مولًى ، فؤعطاه رسول هللا دٌتَه. فلما لال ما لال ، لال هللا تعالى : }وما 
 .(٘ٔ)أنكروا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شٌبًا ، }إال أن أؼناهم هللا ورسوله من فضله{" نمموا{، ٌمول : ما

                                                                                                                                                                               
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٓٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (1)
 .ٖ٘ٙ/ٗٔ(:ص52ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖ٘ٙ/ٗٔ(:ص52ٙٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٗٙ/ٗٔ(:ص52ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٙٙ/ٗٔ(:ص521ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٙٙ/ٗٔ(:ص521ٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٖٙٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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}و{ الحال أنهم }ما نمموا{ وعابوا من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص }إال أن أؼناهم هللا  لال السعدي:أي:" 
ورسوله من فضله{ بعد أن كانوا فمراء معوزٌن، وهذا من أعجب األشٌاء، أن ٌستهٌنوا بمن كان 
، سببا إلخراجهم من الظلمات إلى النور، ومؽنٌا لهم بعد الفمر، وهل حمه علٌهم إال أن ٌعظموه

 .(ٔ)وٌإمنوا به وٌجلوه؟ " فاجتمع الداعً الدٌنً وداعً المروءة اإلنسانٌة"
أي : وما للرسول عندهم ذنب إال أن هللا أؼناهم ببركته وٌمن سفارته ،  لال ابن كثٌر:" 

ألم أجدكم »ولو تمت علٌهم السعادة لهداهم هللا لما جاء به ، كما لال ، علٌه السبلم لؤلنصار : 
كلما لال شٌبا  (ٕ)«كم هللا بً ؟ وكنتم متفرلٌن فؤلفكم هللا بً؟ وعالة فؤؼناكم هللا بً؟ُضبلال فهدا

 لالوا : هللا ورسوله أمن.
 ِ وهذه الصٌؽة تمال حٌث ال ذنب كما لال تعالى : } َوَما نَمَُموا ِمْنُهْم إِال أَْن ٌُْإِمنُوا بِاّللَّ

ما ٌنمم ابن جمٌل إال أن كان فمٌرا :»، علٌه السبلم [ وكما لال 1اْلعَِزٌِز اْلَحِمٌِد { ]البروج : 
 .(ٔ)"(ٖ)«فؤؼناه هللا

                                                             
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
الحدٌث: عن عبد هللا بن زٌد بن عاصم لال: لما أفاء هللا على رسوله ٌوم حنٌن ما أفاء، لال: لسم فً الناس  (ٕ)

فً المإلفة للوبهم ولم ٌمسم ولم ٌعط األنصار شٌبا، فكؤنهم وجدوا إذ لم ٌصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فمال: " 
تم متفرلٌن فجمعكم هللا بً، وعالة فؤؼناكم هللا بً "، ٌا معشر األنصار، ألم أجدكم ضبلال فهداكم هللا بً، وكن

لال: كلما لال شٌبا لالوا: هللا ورسوله أمن، لال: " ما ٌمنعكم أن تجٌبونً؟ "، لالوا: هللا ورسوله أمن، لال: " لو 
م، لوال شبتم لملتم جبتنا كذا وكذا، أال ترضون أن ٌذهب الناس بالشاة والبعٌر، وتذهبون برسول هللا إلى رحالك

الهجرة لكنت امرأ من األنصار لو سلن الناس وادٌا وشعبا لسلكت وادي األنصار وشعبهم، األنصار شعار 
 .والناس دثار، وإنكم ستلمون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلمونً على الحوض "

، وإسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن. وأخرجه ابن أبً شٌبة 5ٖٖ-5ٕٖ/ٕٙ(:ص2ٓٗٙٔأخرجه احمد)
 عن عفان بن مسلم الصفار، بهذا اإلسناد. ٖٖ٘/ٗٔو ٕٙٔ/ٕٔ

 ( عن موسى بن إسماعٌل، عن وهٌب ابن خالد، به.2ٕٗ٘( و )ٖٖٓٗوأخرجه البخاري )
( 2ٖٖٔ( و )2ٕ5ٔ( و )2ٕٕٔ( و )2ٔ5ٔ( ، وابن أبً عاصم فً "اآلحاد والمثانً" )ٔٙٓٔوأخرجه مسلم )

 .ٌحٌى، بهمن طرق عن عمرو بن  5ٖٖ/ٙ، والبٌهمً فً "السنن" 
الحدٌث: عن أبً هرٌرة، لال: بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمر على الصدلة، فمٌل: منع ابن جمٌل وخالد بن الولٌد  (ٖ)

نكم تظلمون لد، فإوالعباس عم النبً ملسو هيلع هللا ىلص. فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " ما ٌنمم ابن جمٌل إال أنه كان فمٌرا فؤؼناه هللا، وأما خا
خالدا، فمد احتبس أدراعه فً سبٌل هللا، وأما العباس فهً  علً ومثلها ". ثم لال: " أما علمت أن عم الرجل 

 صنو أبٌه".
 .5ٖ-1ٖ/ٗٔ(:ص121ٗالمسند)

إسناده صحٌح على شرط مسلم، رجاله ثمات رجال الشٌخٌن ؼٌر علً بن حفص، فمن رجال مسلم. ورلاء: هو 
 بو الزناد: هو عبد هللا بن ذكوان.ابن عمر الٌشكري، وأ
 من طرٌك عبد هللا بن أحمد بن حنبل، عن أبٌه، بهذا اإلسناد. ٔٔٔ/ٗوأخرجه البٌهمً 
 ( من طرٌك علً بن حفص، به.51ٖوأخرجه مسلم )

( ، والدارلطنً 2ٖٕٖ( ، وابن حبان )ٖٖٕٓ( ، وابن خزٌمة )2ٖٙٔ( ، والترمذي )ٖٕٙٔوأخرجه أبو داود )
من طرٌك شبابة بن سوار، عن ورلاء بن عمر الٌشكري، به. ورواٌة الترمذي  ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٙبٌهمً ، والٖٕ/ٕٔ

مختصرة بلفظ: "العباس عم رسول هللا، وإن عم الرجل صنو أبٌه، أو من صنو أبٌه". ولال: حسن صحٌح 
 ؼرٌب.

ك شعٌب بن من طرٌ ٗٙٔ/ٙ( ، وأخرجه البٌهمً 21٘ٔ( ، ومن طرٌمه البؽوي )1ٙٗٔوأخرجه البخاري )
 أبً حمزة، عن أبً الزناد، به. وفٌه: "فهً علٌه صدلة ومثلها معها" ولٌس فٌه ذكر العم صنو األب.

من طرٌك موسى بن عمبة، عن أبً الزناد،  ٗٙٔ/ٙ( ، والبٌهمً 5ٕٖٕ، وابن خزٌمة )ٖٗ/٘وأخرجه النسابً 
 به. وفٌه: "فهً له ومثلها معها". ولٌس فٌه ذكر العم صنو األب.

من طرٌك ابن إسحاق، عن أبً الزناد، به. وفٌه: "فهً على ومثلها معها هً له"  ٖٕٔ/ٕخرجه الدارلطنً وأ
 ولٌس فٌه ذكر العم صنو األب. ولم ٌصرح ابن إسحاق بالسماع.

من طرٌك أبً أوٌس عبد هللا بن عبد هللا األصبحً، عن أبً الزناد، به. وفٌه: "فهً  ٗٙٔ/ٙوأخرجه البٌهمً 
 ها معها" ولم ٌذكر العم صنو األب.علٌه ومثل
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}وما نمموا إال أن أؼناهم هللا ورسوله من فضله{، وكان الجبلس لُتِل له  عن عروة:" 
مولًى ، فؤمر له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بدٌته ، فاستؽنى ، فذلن لوله : }وما نمموا إال أن أؼناهم هللا 

 .(ٕ)رسوله من فضله{"و
ًٌْرا لَُهْم{ ]التوبة :   [، أي:" فإن ٌرجع هإالء الكفار إلى 2ٗلوله تعالى:}فَإِْن ٌَتُوبُوا ٌَُن َخ

 .(ٖ)اإلٌمان والتوبة فهو خٌر لهم"
ٌمول تعالى ذكره : فإن ٌتب هإالء المابلون كلمة الكفر من لٌِلهم الذي  لال الطبري:" 

 .(ٗ)لالوه فرجعوا عنه ، ٌن رجوعهم وتوبتهم من ذلن ، خًٌرا لهم من النفاق"
 .(٘)ألن التوبة، أصل لسعادة الدنٌا واآلخرة" لال السعدي:" 
ُ َعذَا  ْبُهُم َّللاَّ ْنٌَا َواآْلِخَرةِ{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوإِْن ٌَتََولَّْوا ٌُعَذِّ [، أي:" 2ٗبًا أَِلًٌما فًِ الدُّ

وإن ٌعرضوا، أو ٌستمروا على حالهم، ٌعذبهم هللا العذاب الموجع فً الدنٌا على أٌدي المإمنٌن، 
 .(ٙ)وفً اآلخرة بنار جهنم"

وا على كفرهم ، }ٌعذبه لال الطبري:"  م ٌمول : وإن ٌدبروا عن التوبة ، فٌؤتوها وٌصرُّ
هللا عذابًا ألًٌما{، ٌمول : ٌعذبهم عذابًا موجعًا فً الدنٌا ، إما بالمتل ، وإما بعاجل خزي لهم فٌها ، 

 .(2)وٌعذبهم فً اآلخرة بالنار"

                                                                                                                                                                               

( من طرٌك علً بن عٌاش الحمصً، عن ٖٖٕٓ، وابن خزٌمة بإثر الحدٌث )ٖٗ-ٖٖ/٘وأخرجه النسابً 
شعٌب بن أبً حمزة، عن أبً الزناد، عن األعرج، عن أبً هرٌرة، لال: لال عمر: فذكره. وفٌه: "فهً علٌه 

 صدلة ومثلها معها" رواٌة ابن خزٌمة مختصرة.
عن هذا الطرٌك: وزاد فٌه عمر، والمحفوظ أنه من مسند أبً هرٌرة، وإنما  ٕٖٖ/ٖال الحافظ فً "الفتح" ل

 جرى لعمر فٌه ذكر فمط.
( عن ابن جرٌج، لال: حدثت حدٌثا رفع إلى عبد الرحمن األعرج، 1ٕٙٙوأخرجه عبد الرزاق فً "المصنؾ" )

ل فٌه أٌضا: "أبو جهم بن حذٌفة"، بدل: "ابن جمٌل"، عن أبً هرٌرة. وفٌه: "فهً علٌه ومثلها معها"، ولا
 وإسناده ضعٌؾ.

للنا: وأصح هذه الرواٌات رواٌة ورلاء بن عمر الٌشكري، وؼٌرها إما مإولة وإما وهم، ولد روي من طرق 
حجر فً "الفتح" ضعٌفة أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان لد استسلؾ العباس صدلة عامٌن لحاجة، أورد هذه الطرق الحافظ ابن 

، ولال: ولٌس ثبوت هذه المصة فً تعجٌل صدلة العباس ببعٌد فً النظر بمجموع هذه الطرق، ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٖ
 .ٔٔٔ/ٗ، و"سنن البٌهمً" 5ٙ/1، و"صحٌح ابن حبان" 5ٗ/ٗوهللا أعلم. وانظر "صحٌح ابن خزٌمة" 

( بإسناد حسن، 1ٕٕ كما سلؾ عن علً برلم )وٌحتمل أن العباس هو الذي سؤل تعجٌل صدلة عامٌن إلٌه ملسو هيلع هللا ىلص
 لكن لال ابن خزٌمة: فً الملب منه، ٌعنً: شًء!

( ، وعن عبد المطلب بن 2ٕ٘وفً باب لوله: "عم الرجل صنو أبٌه" عن علً بن أبً طالب، سلؾ برلم )
 .٘ٙٔ/ٗربٌعة، سٌؤتً 

وأصل الصنو: أن تطلع نخلتان فً عرق  لوله: "صنو أبٌه"، لال السندي: بكسر صاد وسكون نون، أي: مثله،
 واحد، ٌرٌد أن أصل العباس وأصل أبً واحد، وهو مثل أبً. ولوله: "ما ٌنمم"، أي: ما ٌنكر، أو ٌكره.

ولوله: "تظلمون خالدا"، لال الحافظ: أي: بنسبتكم إٌاه إلى المنع وهو ال ٌمنع، وكٌؾ ٌمنع الفرض ولد تطوع 
 بتحبٌس سبلحه وخٌله! 

 نهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة لٌمتها، فؤعلمهم علٌه الصبلة والسبلم بؤنه ال زكاة علٌه فٌما حبس.ولٌل: إ
ولٌل: إنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله، ألن أحد األصناؾ سبٌل هللا، وهم المجاهدون. وانظر 

 .ٖٖٗ/ٖتتمة التفصٌل فً المعنى فً "الفتح" 
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٙٙ/ٗٔ(:ص525ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
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}وإن ٌتولوا{ عن التوبة واإلنابة }ٌعذبهم هللا عذابا ألٌما فً الدنٌا  لال السعدي:" 
والحزن على نصرة هللا لدٌنه، وإعزار نبٌه، وعدم  واآلخرة{ فً الدنٌا بما ٌنالهم من الهم والؽم

 .(ٔ)حصولهم على مطلوبهم، وفً اآلخرة، فً عذاب السعٌر"
فإن ٌتوبوا ٌن خًٌرا لهم{ ، لال : لال الجبلس : لد استثنى هللا لً التوبة ، عن عروة:"} 

 .(ٕ)فؤنا أتوب. فمبل منه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
ٍ َواَل نَِصٌٍر{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوَما   ًّ [، أي:" ولٌس لهم 2ٗلَُهْم فًِ اأْلَْرِض ِمْن َوِل

 .(ٖ)منمذ ٌنمذهم وال ناصر ٌدفع عنهم سوء العذاب"
ٌمول : وما لهإالء المنافمٌن إن عذبهم هللا عاجل الدنٌا )من ولً( ، ٌوالٌه  لال الطبري:" 

 فٌنمذه من عمابه. ولد كانوا أهل عز ومنعة على منعه من عماب هللا }وال نصٌر{ ٌنصره من هللا
بعشابرهم ولومهم ، ٌمتنعون بهم من أرادهم بسوء ، فؤخبر جل ثناإه أن الذٌن كانوا ٌمنعونهم 
ممن أرادهم بسوء من عشابرهم وحلفابهم ، ال ٌمنعونهم من هللا وال ٌنصرونهم منه ، إن احتاجوا 

 .(ٗ)إلى نصرهم"
ٍ ِمْن َولِ  لال السعدي:أي:]  ٌتولى أمورهم، وٌحصل لهم المطلوب، }وال نصٌر{ ٌدفع  ["ًّ

عنهم المكروه، وإذا انمطعوا من والٌة هللا تعالى، فثم أصناؾ الشر والخسران، والشماء 
 .(٘)والحرمان"
 الفوابد:
تمرٌر مبدأ الردة وهً أن ٌمول المسلم كلمة الكفر فٌكفر بها وذلن كالطعن فً اإلسبلم  -ٔ

وله ملسو هيلع هللا ىلص أو التكذٌب بما أمر هللا تعالى باإلٌمان به والتصدٌك بضده أي أو سب هللا أو رس
 بما أمر هللا بتكذٌبه.

 تمرٌر مبدأ التوبة من كل الذنوب، وأن من تاب تمبل توبته. -ٕ

 الوعٌد الشدٌد لمن ٌصر على الكفر وٌموت علٌه. -ٖ
 

 المرآن
َ لَئِْن  اِلِحٌَن )}َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد ّللا  لَن  َولَنَكُونَن  ِمَن الص  د  ({ ]التوبة : 5٘آتَانَا ِمْن فَْضِلِه لَنَص 

5٘] 
 التفسٌر:

ومن فمراء المنافمٌن َمن ٌمطع العهد على نفسه: لبن أعطاه هللا المال لٌصدَّلنَّ منه، ولٌعَملنَّ ما 
 ٌعمل الصالحون فً أموالهم، ولٌسٌَرنَّ فً طرٌك الصبلح.

 نزول:سبب ال
 [، ثبلثة ألوال:2ٗ-2٘فً سبب نزول اآلٌتٌن] 

أحدها: أن هذه اآلٌة والتً بعدها نزلت فً ثعلبة ابن حاطب األنصاري . وفً سبب نزولها 
 لوالن :
المول األول: أنه كان له مال بالشام خاؾ هبلكه فنذر أن ٌتصدق منه ، فلما لدم علٌه بخل به ، 

 .(ٙ)لاله الكلبً
اس لوله : )ومنهم من عاهد هللا لبن آتانا من فضله( ، اآلٌة ، وذلن وروي عن ابن عب 

أن رجبل ٌمال له : " ثعلبة بن حاطب " ، من األنصار ، أتى مجلًسا فؤشهدهم فمال : لبن آتانً 
هللا من فضله ، آتٌت منه كل ذي حّكٍ حمه ، وتصّدلت منه ، ووصلت منه المرابة! فابتبله هللا 

                                                             
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٖٙ/ٗٔ(:ص51ٗٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .1ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
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خلؾ هللا ما وعَده ، وأؼضَب هللا بما أخلَؾ ما وعده. فمّص هللا شؤنه فً فآتاه من فضله ، فؤ
 .(ٔ)المرآن : }ومنهم من عاهد هللا{ ، اآلٌة ، إلى لوله : }ٌكذبون{"

عن أبً أمامة الباهلً :"عن ثعلبة بن حاطب األنصاري ، أنه لال لرسول هللا صلى هللا 
سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : وٌحن ٌا ثعلبة ، للٌل تإّدِي شكره ، علٌه وسلم : ادع هللا أن ٌرزلنً ماال! فمال ر

ِ هللا ،  ًّ خٌر من كثٌر ال تطٌمه! لال : ثم لال مرة أخرى ، فمال : أما ترضى أن تكون مثل نب
فوالذي نفسً بٌده ، لو شبُت أن تسٌَر معً الجبال ذهًبا وفضة لسارت! لال : والذي بعثن بالحك 

رزلنً ماال ألعطٌّن كّل ذي حك حمه ! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : اللهم ارزق ثعلبه لبن دعوَت هللا ف
ًٌا  ى عنها ، فنزل واد ماال! لال : فاتَّخذ ؼنًما ، فنمت كما ٌنمو الدُّود ، فضالت علٌه المدٌنة ، فتنحَّ

م نمت وكثرت من أودٌتها ، حتى جعل ٌصلً الظهر والعصر فً جماعة ، وٌترن ما سواهما. ث
، فتنّحى حتى ترن الصلوات إال الجمعة ، وهً تنمو كما ٌنمو الدود ، حتى ترن الجمعة. فطفك 
ٌتلمَّى الركبان ٌوم الجمعة ، ٌسؤلهم عن األخبار ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ما فعل ثعلبة ؟ فمالوا : ٌا 

ٌَْح ثعلبة ! ٌا وٌح ثعلبه رسول هللا ، اتخذ ؼنًما فضالت علٌه المدٌنة! فؤخب روه بؤمره ، فمال : ٌا و
[ اآلٌة ، ونزلت ٖٓٔ! ٌا وٌح ثعلبة! لال : وأنزل هللا : }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَلةً{ ]سورة التوبة : 

علٌه فرابض الصدلة ، فبعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجلٌن على الصدلة ، رجبل من جهٌنة ، ورجبل من 
ا بثعلبة ، وبفبلن ، رجل سلٌم  ، وكتب لهما كٌَؾ ٌؤخذان الصدلة من المسلمٌن ، ولال لهما : مرَّ

من بنً سلٌم ، فخذا صدلاتهما ! فخرجا حتى أتٌا ثعلبة ، فسؤاله الصدلة ، وألرآه كتاب رسول 
ذا ! انطلما حتى تفُرؼا هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال : ما هذه إال جزٌة! ما هذه إال أخت الجزٌة! ما أدري ما ه

. فانطلما ، وسمع بهما السُّلمً ، فنظر إلى ِخٌار أسنان إبله ، فعزلها للصدلة ، ثم  ًّ ثم عودا إل
استمبلهم بها. فلما رأوها لالوا : ما ٌجب علٌن هذا ، وما نرٌد أن نؤخذ هذا منن. لال : بلى ، 

منه. فلما فرؼا من صدلاتهما رجعا ،  فخذوه ،  فإّن نفسً بذلن طٌّبة ، وإنما هً لً! فؤخذوها

ا بثعلبة ، فمال : أرونً كتابكما ! فنظر فٌه ، فمال : ما هذه إال أخت الجزٌة! انطلما حتى  حتى مرَّ
أرى رأًٌ. فانطلما حتى أتٌا النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فلما رآهما لال : ٌا وٌح ثعلبة ! لبل أن ٌكلِّمهما ، ودعا 

ًّ بالبركة ، ًّ ، فؤنزل هللا تبارن وتعالى فٌه  للسلم فؤخبراه بالذي صنع ثعلبة ، والذي صنع السلم
: }ومنهم من عاهد هللا لبن آتانا من فضله لنصدلن ولنكونن من الصالحٌن{، إلى لوله : }وبما 
كانوا ٌكذبون{، وعند رسول هللا رجٌل من ألارب ثعلبة ، فسمع ذلن ، فخرج حتى أتاه ، فمال : 

علبة! لد أنزل هللا فٌن كذا وكذا ! فخرج ثعلبة حتى أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فسؤله أن ٌمبل منه وٌحن ٌا ث
صدلته. فمال : إن هللا منعنً أن ألبل منن صدلتن ! فجعل ٌَْحثًِ على رأسه التراب ، فمال له 

أن ٌمبض رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، رجع إلى  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : هذا عملن ، لد أمرتن فلم تطعنً! فلما أبَى
منزله ، ولُبِض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌمبل منه شٌبًا. ثم أتى أبا بكر حٌن اْستخِلؾ ، فمال : لد علمت 
ا منزلتً من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وموضعً من األنصار ، فالبل صدلتً ! فمال أبو بكر : لم ٌمبله
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأنا ألبلها! فمُبِض أبو بكر ، ولم ٌمبضها. فلما ولً عمر ، أتاه فمال : ٌا أمٌر 
المإمنٌن ، البل صدلتً ! فمال : لم ٌمبلها رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال أبو بكر ، وأنا ألبلها منن ! فمُبِض 

ٌه ، فؤتاه فسؤله أن ٌمبل صدلته فمال : لم ٌمبلها رسول ولم ٌمبلها ، ثم ولً عثمان رحمة هللا عل
هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال أبو بكر وال عمر رضوان هللا علٌهما وأنا ألبلها منن ! فلم ٌمبلها منه. وهلن ثَْعلبة فً 
 .(ٕ)خبلفة عثمان رحمة هللا علٌه"

الدٌة إلٌه أخرج حك هللا تعالى منها والثانً : أن مولى لعمر لتل رجبلً لثعلبة فوعد إن أوصل هللا 
 .(ٖ)، فلما وصلت إلٌه بخل بحك هللا تعالى أن ٌخرجه ، لاله مماتل

 .(ٗ)والثانً: أنها نزلت فً رجلٌن : أحدهما ثعلبة ، واآلخر معتب بن لشٌر. وهذا لول الحسن

                                                             
 .2ٖٓ/ٗٔ(:ص51ٙٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٖٔ-2ٖٓ/ٗٔ(:ص512ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٗٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٖ٘-2ٖٗ/ٗٔ(:ص55ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
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هللا  عن الحسن : "}ومنهم من عاهد هللا لبن آتانا من فضله{ اآلٌة ، وكان الذي عاهد 
 .(ٔ)منهم : ثعلبة بن حاطب ، ومعتب بن لشٌر ، وهما من بنً عمرو بن عوؾ"

وروي عن مجاهد فً لول هللا : "}ومنهم من عاهد هللا لبن آتانا من فضله{، لال رجبلن  
 .(ٕ)خرجا على مؤل لُعُود فماال وهللا لبن رزلنا هللا لنصدلن ! فلما رزلهم بخلوا به"

 .(ٖ)صنؾ من المنافمٌن. وهذا لول ابن زٌدوالثالث: أنها نزلت 
لال ابن زٌد فً لوله : "}ومنهم من عاهد هللا لبن آتانا من فضله{ اآلٌة ، لال : هإالء 
صنؾ من المنافمٌن ، فلما آتاهم ذلن بخلوا به ، فلما بخلوا بذلن أعمبهم بذلن نفالًا إلى ٌوم ٌلمونه 

 .(ٗ)ما أصاب إبلٌس حٌن منعه التوبة"، لٌس لهم منه توبة وال مؽفرة وال عفو ، ك
{ ]التوبة :   لَنَّ دَّ َ لَبِْن آتَانَا ِمْن فَْضِلِه لَنَصَّ [، أي:" ومن 2٘لوله تعالى:}َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد َّللاَّ

 .(٘)فمراء المنافمٌن َمن ٌمطع العهد على نفسه: لبن أعطاه هللا المال لٌصدَّلنَّ منه"
ٌمول تعالى ذكره : ومن هإالء المنافمٌن الذٌن وصفت لن ، ٌا دمحم ،  لال الطبري:" 

صفتهم  أعطى هللا عهًدا : لبن أعطانا هللا من فضله ، ورزلنا ماال ووسَّع علٌنا من عنده، 
لنخرجن الصدلة من ذلن المال الذي رزلنا ربُّنا" 
..."ولال لوم : كان العهد الذي عاهد هللا (ٙ)

 .(2)شٌبًا نووه فً أنفسهم ، ولم ٌتكلموا به" هإالء المنافمون ،
ٌمول تعالى : ومن المنافمٌن من أعطى هللا عهده ومٌثاله : لبن أؼناه من  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)فضله لٌصدلن من ماله"
أي: ومن هإالء المنافمٌن من أعطى هللا عهده ومٌثاله }لبن آتانا من  لال السعدي:" 

 .(5)ا ووسعها }لنصدلن{ "فضله{ من الدنٌا فبسطها لن
معتمر بن سلٌمان التٌمً ٌمول : ركبت البحَر ، فؤصابنا رٌٌح شدٌدة ، فنذر لوم منا عن  

ًّ ، ِؾ به.  نذوًرا ، ونوٌت أنا ، لم أتكلم به. فلما لدمت البصرة سؤلت أبً سلٌماَن فمال لً : ٌا بَُن

}ومنهم من عاهد هللا{ ، اآلٌة ، لال لال معتمر : وحدثنا كهمس ، عن سعٌد بن ثابت لال لوله : 
: إنما هو شًء نووه فً أنفسهم ولم ٌتكلموا به ، ألم تسمع إلى لوله : }ألم ٌعلموا أن هللا ٌعلم 

هم ونجواهم وأن هللا عبلم الؽٌوب{؟" ِسرَّ
(ٔٓ). 

اِلِحٌَن{ ]التوبة :   الصالحون  [، أي:" ولٌعَملنَّ ما ٌعمل2٘لوله تعالى:}َولَنَُكونَنَّ ِمَن الصَّ
 .(ٔٔ)فً أموالهم، ولٌسٌَرنَّ فً طرٌك الصبلح"

ٌمول : ولنعملّن فٌها بعََمل أهل الصبلح بؤموالهم ، من صلة الرحم به ، لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)وإنفاله فً سبٌل هللا"

عن عبد هللا بن عمرو لال : "ثبلث من كن فٌه كان منافمًا : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد  
أإتمن خان. لال : وتبل هذه اآلٌة : }ومنهم من عاهد هللا لبن آتانا من فضله أخلؾ ، وإذا 

 .(ٖٔ)لنصدلن ولنكونن من الصالحٌن{، إلى آخر اآلٌة"
 الفوابد:

                                                             
 .2ٖ٘-2ٖٗ/ٗٔ(:ص55ٓٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٖ٘/ٗٔ(:ص55ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٖ٘/ٗٔ(:ص55ٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖ٘/ٗٔ(:ص55ٗٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٖٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .25ٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (5)
 .25ٖ/ٗٔ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٖٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖٙ/ٗٔ(:ص55ٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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 وجوب الوفاء بالعهود وخاصة عهود هللا تعالى. -ٔ
واختلؾ فً نٌة الطبلق أو الصدلة بدون أن ٌلفظ هل ٌلزمه ما نواه بملبه أو ال 

إن هللا تجاوز ألمتى  جح: أنه ال ٌلزمه ما لم ٌتلفظ به والدلٌل فً لوله ملسو هيلع هللا ىلص "ٌلزمه، الرا
، والشاهد فً لوله: "أو تتكلم به" (ٔ)" عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به

 والعمل بهذا عند أهل العلم.
نفسه بشًء ما، أو طاعة هلل والنذر "هو إلزام اإلنسان وٌستفاد من اآلٌة كراهٌة النذر،  -ٕ

، إذ ان الحكمة من نهً النبً (ٕ)"ؼٌر واجبة مكروه، ولال بعض العلماء إنه محرم
ملسو هيلع هللا ىلص عن النذر; ألن النذر معاهدة مع هللا عز وجل، ولهذا نهى النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن النذر، ولال: 

 . (ٖ)ٌل "" إنه ال ٌؤتً بخٌر، وإنما ٌستخرج به من البخ
ومع ذلن فإذا نذر اإلنسان طاعة هلل وجب علٌه فعلها لمول النبً صلى هللا علٌه 

 .(ٗ)وسلم: " من نذر أن ٌطٌع هللا فلٌطعه ومن نذر أن ٌعصى هللا فبل ٌعصه"
ولد ذهب كثٌر من أهل العلم إلى تحرٌم النذر، وظاهر كبلم شٌخ اإلسبلم ابن 

 ; ألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عنه، ونفى أنه ٌؤتً بخٌر.(٘)تٌمٌة أنه ٌمٌل إلى تحرٌم النذر
 إذن ما الذي نستفٌد من أمر نهى عنه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولال: إنه ال ٌؤتً بخٌر؟

منه فً عافٌة،  الجواب; ال نستفٌد إال المشمة على أنفسنا، وإلزام أنفسنا بما نحن
لول لوي جدا، وال ٌعرؾ ممدار وزن هذا المول إال من ولهذا; فالمول بتحرٌم النذر 

عرؾ أسبلة الناس وكثرتها، ورأى أنهم ٌذهبون إلى كل عالم لعلهم ٌجدون خبلصا مما 
 .(ٙ)نذروا

 
 المرآن

ا آتَاهُْم ِمْن فَْضِلِه بَِخلُوا بِِه َوتََول ْوا َوهُْم ُمْعِرُضوَن )  [5ٙ({ ]التوبة : 5ٙ}فَلَم 
 التفسٌر:

                                                             
( ، وأبو داود 2ٕٔ، رلم ٙٔٔ/ٔ( ، ومسلم )5ٙ1ٗ، رلم ٕٕٓٓ/٘حدٌث أبى هرٌرة: أخرجه البخارى )(ٔ)
، رلم ٙ٘ٔ/ٙصحٌح. والنسابى ) ( ولال: حسن1ٖٔٔ، رلم 15ٗ/ٖ( ، والترمذى )5ٕٕٓرلم  ٕٗٙ/ٕ)

( ، وأحمد 5ٕ٘ٗ، رلم ٕٕٖ( . وأخرجه أٌضا: الطٌالسى )ص ٕٓٗٓ، رلم 1٘ٙ/ٔ( ، وابن ماجه )ٖٖٖٗ
( ، ٖٖٗٗ، رلم 21ٔ/ٓٔ( ، وابن حبان )5ٖٓٙ، رلم 21ٕ/ٔٔ( ، وأبو ٌعلى )5ٓ52، رلم 5ٖٖ/ٕ)

 ( .ٗٔٔٔ، رلم 2ٙٔ/ٕوالمضاعى )
( : فٌه المسعودى ولد ٕٓ٘/ٙ( لال الهٌثمى )5ٖ٘رلم  ٕٙٔ/1ٔانى )حدٌث عمران بن حصٌن: أخرجه الطبر

 (.ٕٖٗ، رلم 5ٗٔ/ٔاختلط، وبمٌه رجاله رجال الصحٌح. وتمام )
 .1ٙشرح ثبلثة األصول، ابن عثٌمٌن:(ٕ)
( ، ومسلم )كتاب النذر، باب النهً عن النذر، 22ٕ/ٗرواه: البخاري )كتاب األٌمان، باب الوفاء بالنذر، (ٖ)
ٖ/ٕٔٙٓ). 
، رلم ٕٖٕ/ٖ( ، وأبو داود )ٕٕٖٙ، رلم ٕٗٙٗ/ٙ( ، والبخارى )ٕٕٔٔٗ، رلم ٖٙ/ٙأخرجه أحمد )(ٗ)

( ، وابن 1ٖٓٙ، رلم 2ٔ/2( ولال: حدٌث حسن صحٌح. والنسابى )ٕٙ٘ٔ، رلم ٗٓٔ/ٗ( ، والترمذى )15ٕٖ
، رلم 2ٙٗ/ٕن )( . وأخرجه أٌضا: مال15ٖٗ، رلم ٖٕ٘/ٓٔ( ، وابن حبان )ٕٕٙٔ، رلم 12ٙ/ٔماجه )
، رلم ٙٙ/ٖ( ، وابن أبى شٌبة )5ٗٗ، رلم 5ٖٔ/ٕ( وإسحاق بن راهوٌه )5ٖٖ/ٔ( ، والشافعى )ٗٔٓٔ
( ، ٖٖٔ/ٖ( ، والطحاوى )1ٕ٘٘، رلم ٖٔ/ٗ( ، وأبو عوانة )1ٖٖٕ، رلم ٕٔٗ/ٕ( ، والدارمى )ٕٙٗٔٔ
 (1ٖٕٙٔ، رلم ٖٕٔ/5والبٌهمى )
 ٌمٌن ومن نذر نذرا أطاله فلٌؾ به )ابن ماجه عن ابن عباس(( من نذر نذرا لم ٌطمه فكفارته كفارة ٖٕٔٓٗ

 (1ٕٕٔ، رلم 12ٙ/ٔأخرجه ابن ماجه )
 ( من نذر نذرا ولم ٌسمه فكفارته كفارة ٌمٌن )أبو داود عن عمبة بن عامر(ٕٖٕٓٗ

 (.2ٕٕٔ، رلم 12ٙ/ٔأخرجه ابن ماجه )
 .1ٕٖانظر: االختٌارات : (٘)
 .ٖٖٓ-ٖٖٓ/ٕلتوحٌد، ابن عثٌمٌن:المول المفٌد على كتاب اانظر:  (ٙ)
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أعطاهم هللا من فضله بخلوا بإعطاء الصدلة وبإنفاق المال فً الخٌر، وتولَّوا وهم فلما 
 معرضون عن اإلسبلم.

ا آتَاهُْم ِمْن فَْضِلِه بَِخلُوا بِِه{ ]التوبة :   [، أي:" فلما أعطاهم هللا من 2ٙلوله تعالى:}فَلَمَّ
 .(ٔ)فضله بخلوا بإعطاء الصدلة وبإنفاق المال فً الخٌر"

ٌمول هللا تبارن وتعالى : فرزلهم هللا وأتاهم من فضله }فلما آتاهم هللا من  الطبري:"لال  
فضله بخلوا به{ ، بفضل هللا الذي آتاهم ، فلم ٌصّدلوا منه ، ولم ٌصلوا منه لرابًة ، ولم ٌنفموا 

 .(ٕ)منه فً حك هللا"
 .(ٖ)فما وفى بما لال ، وال صدق فٌما ادعى " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)لم ٌفوا بما لالوا، بل }بخلوا به وتولوا{ عن الطاعة واالنمٌاد" السعدي:"لال  
[، أي:" وتولَّوا وهم معرضون عن 2ٙلوله تعالى:}َوتََولَّْوا َوهُْم ُمْعِرُضوَن{ ]التوبة :  
 .(٘)اإلسبلم"
 .(ٙ)ٌمول: وأدبروا عن عهدهم الذي عاهدوه هللا }وهم معرضون{ عنه " لال الطبري:" 
 .(2)أي: ؼٌر ملتفتٌن إلى الخٌر" ل السعدي:"لا 
 الفوابد:
 ذم البخل وأهله. -ٔ
 أن نمض العهود من عبلمات المنافمٌن. -ٕ
، فٌعاهد  -ٖ ومن الفوابد: أن اإِلنَسان فً حالة الشدة ٌعترؾ وٌمر بفمره إَِلى هللا َعزَّ َوَجلَّ

هللا بعد المرض أو أؼناه بعد  نفسه َعلَى أن ٌستمر عبداً هلل سُْبَحانَهُ َوتَعَاَلى، فإذا عافاه
ا آتَاهُْم ِمْن فَْضِلِه بَِخلُوا بِِه َوتََولَّْوا  الفمر نكص َعلَى عمبٌه، كما لال هللا عن المنافمٌن:}فَلَمَّ

[، وهذا لٌس خاصاً بالمنافمٌن بل حتى المإمن لد ٌمع منه 2َٙوهُْم ُمْعِرُضوَن{ ]التوبة: 

 ما ٌشبه ذلن أو ٌماربه.
ى بإعراض، لموله: }َوتََولَّْوا َوهُْم ُمْعِرُضوَن{، فالتولً إذا كان بإعراض ذم من ٌتول -ٗ

 وعدم المباالة كان أشد، والتولً مذموم كله.
 

 المرآن
َ َما َوَعُدوهُ َوبَِما َكانُوا ٌَكْ  ({ 55َن )ِذبُو}فَؤَْعمَبَُهْم نِفَالًا فًِ لُلُوبِِهْم إِلَى ٌَْوِم ٌَْلمَْونَهُ بَِما أَْخلَفُوا ّللا 

 [55]التوبة : 
 التفسٌر:

فكان جزاء صنٌعهم وعالبتهم أَْن زادهم نفالًا على نفالهم، ال ٌستطٌعون التخلص منه إلى ٌوم 
 الحساب; وذلن بسبب إخبلفهم الوعد الذي لطعوه على أنفسهم، وبسبب نفالهم وكذبهم.

[، أي:" فكان جزاء 22ْوِم ٌَْلمَْونَهُ{ ]التوبة : لوله تعالى:}فَؤَْعمَبَُهْم ِنفَالًا فًِ لُلُوبِِهْم إِلَى ٌَ  
 .(1)صنٌعهم وعالبتهم أَْن زادهم نفالًا على نفالهم، ال ٌستطٌعون التخلص منه إلى ٌوم الحساب"

}فؤعمبهم{ هللا ببخلهم بحك هللا الذي فرضه علٌهم فٌما آتاهم من فضله ،  لال الطبري:" 
 .(5)مضهم عهَده فً للوبهم }إلى ٌوم ٌلمونه{"وإخبلفهم الوعد الذي وعُدوا هللا ، ون

                                                             
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٖٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (2)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖٓ-5ٖٙ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
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فؤعمبهم هذا الصنٌع نفالا سكن فً للوبهم إلى ٌوم ٌلمون هللا ، عز وجل  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)، ٌوم المٌامة ، عٌاذا باهلل من ذلن"

فلٌحذر المإمن من هذا الوصؾ الشنٌع، أن ٌعاهد ربه، إن حصل  لال السعدي:" 
ممصوده الفبلنً لٌفعلن كذا وكذا، ثم ال ٌفً بذلن، فإنه ربما عالبه هللا بالنفاق كما عالب 

 .(ٕ)هإالء"
 :(ٖ)[، وجهان22لوله تعالى:}فَؤَْعمَبَُهْم ِنفَالًا فًِ لُلُوبِِهْم{ ]التوبة : وفً  

 لا فً للوبهم، ٌمال: أعمبه وعالبه بمعنى واحد.أحدهما: فعالبهم نفا
 والمعنى الثانً: أخلفهم نفالا فً للوبهم.

َ َما َوَعُدوهُ{ ]التوبة :   [، أي:" وذلن بسبب إخبلفهم الوعد 22لوله تعالى:}بَِما أَْخلَفُوا َّللاَّ
 .(ٗ)الذي لطعوه على أنفسهم"
 .(٘)"من الصدلة والنفمة فً سبٌله لال الطبري: أي:"

أي : أعمبهم النفاق فً للوبهم بسبب إخبلفهم الوعد وكذبهم ، كما جاء  لال ابن كثٌر:" 
آٌة المنافك ثبلث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلؾ »فً الصحٌح ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : 

 .(2)، وله شواهد كثٌرة"(ٙ)«، وإذا اإتمن خان
 .(1)[، أي:" وبسبب نفالهم وكذبهم"22ٌَْكِذبُوَن{ ]التوبة :  لوله تعالى:}َوبَِما َكانُوا 

فً لٌلهم ، وَحَرمهم التوبة منه ، ألنه جل ثناإه اشترط فً نفالهم أنَّه  لال الطبري: أي:"
 .(5)" أعمبهموه إلى ٌوم ٌلمونه ، وذلن ٌوم مماتهم وخروجهم من الدنٌا

اعتبروا المنافك بثبلٍث : إذا حدَّث كذب ، عن عبد الرحمن بن ٌزٌد لال ، لال عبد هللا : " 
وإذا وعد أخلؾ ، وإذا عاهد ؼَدر ، وأنزل هللا تصدٌَك ذلن فً كتابه : }ومنهم من عاهد هللا لبن 

 .(ٓٔ)آتانا من فضله{، إلى لوله : }ٌكذبون{"

دمحم بن كعب المرظً: "كنت أسمع أن المنافك ٌعرؾ بثبلث : بالكذب ، واإلخبلؾ ،  
، فالتمستُها فً كتاب هللا زماًنا ال أجُدها ، ثم وجدتها فً اثنتٌن من كتاب هللا، لوله : والخٌانة 

}ومنهم من عاهد هللا{ حتى بلػ : }وبما كانوا ٌكذبون{ ، ولوله : }إِنَّا َعَرْضنَا األَمانَةَ َعلَى 
 .(ٔٔ)[ ، هذه اآلٌة"2ٕالسََّماَواِت َواألْرِض{ ]سورة األحزاب : 

ًّ ابنتً  عن عبد هللا  بن عمرو بن وابل : "أنه لما حضرته الوفاة لال : إّن فبلنًا خطب إل
، وإنً كنت للت له فٌها لوال شبًٌها بالِعَدة ، وهللا ال ألمى هللا بثُلُث النفاق ، وأشهدكم أنً لد 

جته" زوَّ
(ٕٔ). 
منافك ، وإن صلى وصام عن الحسن لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ثبلث من كن فٌه فهو  

وزعم أنه مسلم : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلؾ ، وإذا أإتمن خان ، فملت للحسن : ٌا أبا 
ًّ دٌن فلمٌنً فتماضانً ، ولٌس عندي ، وخفت أن ٌحبسنً وٌهلكنً ،  سعٌد ، لبن كان لرجل عل

اء الحدٌث! ثم حّدث عن فوعدته أن ألضٌه رأَس الهبلل ، فلم أفعل ، أمنافك أنا ؟ لال : هكذا ج
جوا فبلنًا ، فإنً وعدته أن أزوجه ، ال  عبد هللا بن عمرو : أن أباه لما حضره الموت لال : زّوِ

                                                             
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٗٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه5٘( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖصحٌح البخاري برلم )(ٙ)
 .1ٗٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖٓ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٙ/ٗٔ(:ص55٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .22ٖ/ٗٔ(:ص551ٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .21ٖ/ٗٔ(:ص2ٓٓٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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ألمى هللا بثُلُِث النفاق ! لال للت : ٌا أبا سعٌد ، وٌكون ثُلُث الرجل منافًما ، وثلثاه مإمن ؟ لال : 
ً رباح ، فؤخبرته الحدٌَث الذي سمعته من هكذا جاء الحدٌث. لال : فحججت فلمٌت عطاء بن أب

الحسن ، وبالذي للت له ولال لً ، فمال لً : أعجزت أن تمول له : أخبرنً عن إخوة ٌوسؾ 
علٌه السبلم ، ألم ٌعدوا أباهم فؤخلفوه ، وحدَّثوه فكذبوه ، وأتمنهم فخانوه ، أفمنافمٌن كانوا ؟ ألم 

ًٌّ ، وجدُّهم ن ثنً بؤصل النفاق ، ٌكونوا أنبٌاء ؟ أبوهم نب بً ؟ لال : فملت لعطاء : ٌا أبا دمحم ، حّدِ
وبؤصل هذا الحدٌث. فمال : حدثنً جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إنما لال هذا الحدٌث فً 
ة ، الذٌن حدَّثوا النبً فكذبوه ، وأتمنهم على سّره فخانوه ، ووعدوه أن ٌخرجوه  المنافمٌن خاصَّ
ًَّ ملسو هيلع هللا ىلص فمال : إن أبا  معه فً الؽزو فؤخلفوه. لال : وخرج أبو سفٌان من مكة ، فؤتى جبرٌُل النب
سفٌان فً مكان كذا وكذا. فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه : إن أبا سفٌان فً مكان كذا وكذا ، فاخرجوا 

ه " " إن محمًدا ٌرٌدكم ، فخذوا حذَركم " . إلٌه ، واكتموا. لال : فكتب رجل من المنافمٌن إلٌ
سُوَل َوتَُخونُوا أََماَناتِكُْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{، ]سورة األنفال :  َ َوالرَّ [ ، 2ٕفؤنزل هللا : }ال تَُخونُوا َّللاَّ

م وأنزل فً المنافمٌن : }ومنهم من عاهد هللا لبن آتانا من فضله( ، إلى : }فؤعمبهم نفالًا فً للوبه
إلى ٌوم ٌلمونه بما أخلفوا هللا ما وعدو وبما كانوا ٌكذبون{، فإذا لمٌت الحسن فؤلربه السبلم ، 
وأخبره بؤصل هذا الحدٌث ، وبما للت لن. لال : فمدمت على الحسن فملت : ٌا أبا سعٌد ، إن 
دي أخان عطاًء ٌمربن السبلم ، فؤخبرته بالحدٌث الذي حدث ، وما لال لً ، فؤخذ الحسن بٌ

فؤشالها ، ولال : ٌا أهل العراق ، أعجزتم أن تكونوا مثَل هذا ؟ سمع منً حدٌثًا فلم ٌمبله حتى 
 .(ٔ)استنبط أصله ، صدق عطاء ، هكذا الحدٌث ، وهذا فً المنافمٌن خاصة"

 الفوابد:
 تمرٌر مبدأ أن السٌبة ٌتولد عنها سٌبة. -ٔ
ان أعظم من المصٌبة فً األموال أن العموبة لد تكون فً الدٌن، فإن المصٌبة فً األدٌ -ٕ

 واألبدان.
 
 المرآن

ُم اْلغٌُُوِب ) َ َعال  هُْم َونَْجَواهُْم َوأَن  ّللا  َ ٌَْعلَُم ِسر   [55({ ]التوبة : 55}أَلَْم ٌَْعلَُموا أَن  ّللا 
 التفسٌر:

مجالسهم من الكٌد ألم ٌعلم هإالء المنافمون أن هللا ٌعلم ما ٌخفونه فً أنفسهم وما ٌتحدثون به فً 
 والمكر، وأن هللا عبلم الؽٌوب؟ فسٌجازٌهم على أعمالهم التً أحصاها علٌهم.

هُْم َونَْجَواهُْم{ ]التوبة :   َ ٌَْعلَُم ِسرَّ [، أي:" ألم ٌعلم هإالء 21لوله تعالى:}أَلَْم ٌَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)به فً مجالسهم من الكٌد والمكر" المنافمون أن هللا ٌعلم ما ٌخفونه فً أنفسهم وما ٌتحدثون

 .(ٖ)لال السمعانً:" ٌعنً: ما أضمروا فً للوبهم" 
ا ، وٌظهرون  لال الطبري:"  ألم ٌعلم هإالء المنافمون الذٌن ٌكفرون باهلل ورسوله سرًّ

ونه فً أنفسهم ، من الكفر  اإلٌمان بهما ألهل اإلٌمان بهما جهًرا }أن هللا ٌعلم سرهم{ ، الذي ٌسرُّ
به وبرسوله }ونجواهم{، ٌمول : " ونجواهم " ، إذا تناجوا بٌنهم بالطعن فً اإلسبلم وأهله ، 

بؽٌر ما ٌنبؽً أن ٌُذكروا به ، فٌحذروا من هللا عموبته أن ٌحلَّها بهم ، وسطوته أن وذكِرهم 
ٌولعها بهم ، على كفرهم باهلل وبرسوله ، وعٌبهم لئلسبلم وأهله ، فٌنزعوا عن ذلن وٌتوبوا 

 .(ٗ)منه"
ٌخبرهم تعالى أنه ٌعلم السر وأخفى ، وأنه أعلم بضمابرهم وإن أظهروا  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)نه إن حصل لهم أموال تصدلوا منها وشكروا علٌها ، فإنه أعلم بهم من أنفسهم"أ

                                                             
 .21ٖ-22ٖ/ٗٔ(:ص555ٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٗٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
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ُم اْلؽٌُُوِب{ ]التوبة :   َ َعبلَّ [، أي:" وأن هللا عبلم الؽٌوب؟ 21لوله تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)فسٌجازٌهم على أعمالهم التً أحصاها علٌهم"

ما ؼاب عن أسماع خلمه وأبصارهم  ٌمول : ألم ٌعلموا أن هللا عبلملال الطبري:" 
وحواّسهم ، مما أكنّته نفوسهم ، فلم ٌظهْر على جوارحهم الظاهرة ، فٌنهاهم ذلن عن خداع 
أولٌابه بالنفاق والكذب ، وٌزجرهم عن إضمار ؼٌر ما ٌبدونه ، وإظهار خبلؾ ما ٌعتمدونه 

 .(ٕ)؟"
، وٌعلم ما ظهر وما  أي : ٌعلم كل ؼٌب وشهادة ، وكل سر ونجوىلال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)بطن"
 الفوابد:
 جواز تمرٌع وتؤنٌب أهل الباطل. -ٔ
هللا تعالى لما خرجوا عن  ٕوجوب مرالبة هللا تعالى إذ لو رالب هإالء المنافمون -ٕ

 طاعته.
آٌات المنافك من إذا حدث كذب وإذا ابتمن خان  وجاء فً الصحٌح لوله ملسو هيلع هللا ىلص "

 .(ٗ)" وإذا وعد أخلؾ
أربع من كن فٌه كان منافما خالصا ومن كان فٌه خصلة  وفً حدٌث آخر: "

منهن كانت فٌه خصلة من النفاق حتى ٌدعها إذا ابتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد 
 .(٘)"ؼدر وإذا خاصم فجر

 واختلؾ العلماء فً تؤوٌل هذٌن الحدٌثٌن، ولسموا النفاق إلى اعتمادي وعملً:  
 فاالعتمادي: ما كان صاحبه كافرا باهلل ورسوله مكذبا لهما.  -
 والعملً: ما كان صاحبه مإمنا مصدلا ولكن ٌؤتً منه المحظورات جهبل وفسما.  -

وهذا صحٌح. ولكن ٌتؤتى لعبد ٌإمن باهلل ورسوله أن ٌتعمد الكذب على 
جور فً التخاصم المسلمٌن وإخبلؾ الوعد لهم، والؽدر بهم، وخٌانتهم فً أماناتهم والف

معهم، ومن هنا كان المطلوب اجراء الخبر على ظاهره ما دام العبد ٌتعمد هذه 
المحظورات نكاٌة بالمسلمٌن وبؽضا لهم وعدم اعتراؾ بحمولهم وظلما واعتداء علٌهم، 

 إذ مثل هذا ال ٌكون معه إٌمان باهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
هو اسم من أسماء هللا تعالى على «: العَبلَّم»ه تعالى: ومن الفوابد: إثبات اسم من أسماب -ٖ

، وهو صٌؽة مبالؽة، ٌدل على سعة العلم وعظمته، ولد ورد فً المرآن « فعّال»وزن 
الكرٌم أربع مرات، فً لوله تعالى: }لَالُوا ال ِعْلَم لَنَا ِإنََّن أَْنَت َعبلَُّم اْلؽٌُُوِب{ ]المابدة 

ا فًِ َنْفِسً َوال أَْعلَُم َما فًِ نَْفِسَن إِنََّن أَْنَت َعبلَُّم اْلؽٌُُوِب{ [ ، ولوله: }تَْعلَُم مَ 5ٓٔ
َ َعبلَُّم اْلؽٌُُوِب{ ٙٔٔ]المابدة:  هُْم َونَْجَواهُْم َوأَنَّ َّللاَّ َ ٌَْعلَُم ِسرَّ [ ، ولوله: }أَلَْم ٌَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
ٌَْمذِ 21]التوبة:  ُم اْلؽٌُُوِب{ ]سبؤ :[ ، ولوله: }لُْل إِنَّ َربًِّ  [، وعلم هللا 1ُٗؾ بِاْلَحّكِ َعبلَّ

تعالى أزلً، وهو صفة من صفاته الذاتٌة سبحانه، ٌمتضً علمه بالظواهر والسرابر، 

                                                             
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٗٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
( : فٌه زنفل العرفى كذاب. ولد 1ٓٔ/ٔ( . لال الهٌثمى )1ٔ12، رلم ٕٖٔ/1أخرجه الطبرانى فى األوسط )(ٗ)

( ، والكامل 2ٖٗ، ترجمة ٖٔٔ/ٔ)تفرد الهٌثمى بتكذٌب زنفل. انظر ترجمته فى: الضعفاء البن حبان 
 ( ..51ٕٕ، ترجمة ٕٕٓ/2( ، واللسان )5ٓ5ٕ، ترجمة 5ٔٔ/ٖ( ، والمٌزان )2ٕ2، ترجمة ٖٕ٘/ٖ)
 ( .ٕٖٓ، رلم ٖٕٔ، ص ٙٗٔ، رلم 2ٙحدٌث مسروق: أخرجه الخرابطى فى مساوئ األخبلق )ص (٘)

 ( .5ٖٙ/2ٕحدٌث ابن مسعود: أخرجه ابن عساكر )
 .لصا": المراد شدٌد الشبه بالمنافمٌن. "ٌدعها": ٌتركها. "ؼدر": نمض العهد.ومن ؼرٌب الحدٌث: "خا
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وإحاطته بكل شًء، فبل ٌؽٌب عنه وال ٌْعُزب مثمال ذرة فً السموات واألرض وال 
 .(ٕ)ٌدبرهم علٌه، فٌعلم ما ٌصلح للعباد وما (ٔ)أصؽر من ذلن وال أكبر

 .(ٖ)بناء التكثٌر"« فعّال»، وبناء «العلٌم»لال الخطابً:" العبّلم: بمنزلة 
 

 المرآن
َدلَاِت َوال ِذٌَن اَل ٌَِجُدوَن إاِل  ُجْهَدهُْم فٌََ  ِعٌَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن فًِ الص  ْسَخُروَن }ال ِذٌَن ٌَْلِمُزوَن اْلُمط ّوِ

ُ مِ   [55({ ]التوبة : 55ْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم )ِمْنُهْم َسِخَر ّللا 

 التفسٌر:
ومع بخل المنافمٌن ال ٌَْسلَم المتصدلون من أذاهم; فإذا تصدق األؼنٌاء بالمال الكثٌر عابوهم 
واتهموهم بالرٌاء، وإذا تصدق الفمراء بما فً طالتهم استهزإوا بهم، ولالوا سخرٌة منهم: ماذا 

 سخر هللا من هإالء المنافمٌن، ولهم عذاب مإلم موجع.تجدي صدلتهم هذه؟ 
 [:1ٓ-25سبب نزول اآلٌتٌن]

الذٌن ٌلمزون المطوعٌن من المإمنٌن فً الصدلات والذٌن ال :»}عن ابن عباس لوله 
ٌجدون إال جهدهم{، وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خرج إلى الناس ٌوًما فنادى فٌهم : أن أجمعوا 

فجمع الناس صدلاتهم. ثم جاء رجل من آخرهم بَِمّنٍ من تمر، فمال : ٌا رسول هللا ،  صدلاتكم!
هذا صاع من تمٍر ، بِتُّ لٌلتً أجرُّ بالجرٌر الماَء، حتى نلت صاعٌن من تمٍر ، فؤمسكت أحَدهما 

ولالوا : وهللا إن  ، وأتٌتن باآلخر. فؤمره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌنثره فً الصدلات. فسخر منه رجال
هللا ورسوله لؽنٌَّان عن هذا! وما ٌصنعان بصاعن من شًء " ! ثم إن عبد الرحمن بن عوؾ ، 
رجل من لرٌش من بنً زهرة ، لال لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : هل بمً من أحد من أهل هذه الصدلات ؟ 

ذهب فً الصدلات. فمال له فمال : ال! فمال عبد الرحمن بن عوؾ : إن عندي مبة أولٌة من 

عمر بن الخطاب : أمجنون أنت ؟ فمال : لٌس بً جنون! فمال : فعلِّمنا ما للت ؟ لال : نعم! مالً 
ًّ ، وأما أربعة آالؾ فلً! فمال له رسول هللا صلى  ثمانٌة آالؾ ، أما أربعة آالٍؾ فؤلرضها رب

وكره المنافمون فمالوا : " وهللا ما  هللا علٌه وسلم : بارن هللا لن فٌما أمسكت وفٌما أعطٌت !
ًعا. فؤنزل هللا عذَره  أعطى عبد الرحمن عطٌَّته إال رٌاًء" ! وهم كاذبون ، إنما كان به متطّوِ
وعذَر صاحبه المسكٌن الذي جاء بالصاع من التمر ، فمال هللا فً كتابه : }الذٌن ٌلمزون 

 .(ٗ)«المطّوعٌن من المإمنٌن فً الصدلات{، اآلٌة
ٌحٌى بن أبً كثٌر الٌمامً لال : "جاء عبد الرحمن بن عوؾ بؤربعة آالؾ درهم  عن

إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال : ٌا رسول هللا مالً ثمانٌة آالؾ ، جبتن بؤربعة آالؾ ، فاجعلها فً سبٌل 
 فٌما أعطٌت وفٌما أمسكت! هللا ، وأمسكت أربعة آالؾ لعٌالً. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : بارن هللا

وجاء رجل آخر فمال : ٌا رسول هللا ، بتُّ اللٌلة أجرُّ الماء على صاعٌن ، فؤما أحدهما فتركت 
لعٌالً وأما اآلخر فجبتن به ، أجعله فً سبٌل هللا ، فمال : بارن هللا فٌما أعطٌت وفٌما أمسكت! 

ال رٌاًء وسمعة ، ولمد كان هللا ورسوله فمال ناس من المنافمٌن : وهللا ما أعطى عبد الرحمن إ
ن عن صاع فبلن! فؤنزل هللا : }الذٌن ٌلمزون المطّوعٌن من المإمنٌن فً الصدلات{ ،  ؼنٌٌَّ
ٌعنً عبد الرحمن بن عوؾ : }والذٌن ال ٌجدون إال جهدهم{، ٌعنً صاحب الصاع }فٌسخرون 

 .(٘)منهم سخر هللا منهم ولهم عذاب ألٌم{"
، عن أبٌه لال : "بتُّ أجرُّ الجرٌر على ظهري على صاعٌن من تمر   عن ابن أبً عمٌل

ب به إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فؤتٌت رسول  فانملبُت بؤحدهما إلى أهلً ٌتبلَّؽون به ، وجبت باآلخر أتمرَّ
: لمد كان هللا ؼنًٌّا عن  هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤخبرته ، فمال : انثره فً الصدلة. فسخر المنافمون منه. ولالوا

                                                             
 .ٖٖ/ٔانظر: تٌسٌر الكرٌم الرحمن الجزء(ٔ)
 .ٕٖ/ٖانظر: المصدر نفسه: (ٕ)
 .ٖٓٔشؤن الدعاء: (ٖ)
 .1ٖٖ/ٗٔ(:ص2ٓٓٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٖٔ/ٗٔ(:ص2ٓٔ2ٔأخرجه الطبري) (٘)
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صدلة هذا المسكٌن! فؤنزل هللا : }الذٌن ٌلمزون المطوعٌن من المإمنٌن فً الصدلات{، 
 .(ٔ)اآلٌتٌن"

عن عمر بن أبً سلمة ، عن أبٌه : "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : تصدلوا ، فإنً أرٌد أن 
رسول هللا ، إن عندي أربعة آالؾ ، ألفٌن أبعث بعثًا. لال : فمال عبد الرحمن بن عوؾ : ٌا 

ألرضهما هللا ، وألفٌن لعٌالً. لال : فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : بارن هللا لن فٌما أعطٌت ، وبارن لن 
فٌما أمسكت ! فمال رجل من األنصار : وإن عندي صاعٌن من تمٍر ، صاًعا لربً ، وصاًعا 

ولالوا : ما أعطى ابن عوؾ هذا إال رٌاًء ! ولالوا : أو لم ٌكن هللا لعٌالً ! لال : فلمز المنافمون 
ؼنًٌّا عن صاع هذا ! فؤنزل هللا : }الذٌن ٌلمزون المطوعٌن من المإمنٌن{، إلى آخر اآلٌة"
(ٕ). 

عن الربٌع بن أنس فً لوله : "}الذٌن ٌلمزون المطوعٌن من المإمنٌن فً الصدلات{، 
ٌد ، فؤمرهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌتصدَّلوا ، فجاء عبد الرحمن لال : أصاب الناس َجْهٌد شد

بؤربعمابة أولٌة ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : اللهم بارن له فٌما أمسن. فمال المنافمون : ما فعل عبد 
آجرت الرحمن هذا إال رٌاء وسمعة ! لال : وجاء رجل بصاع من تمر ، فمال : ٌا رسول هللا 

نفسً بصاعٌن ، فانطلمت بصاع منهما إلى أهلً ، وجبت بصاع من تمر. فمال المنافمون : إن 
هللا ؼنىٌّ عن صاع هذا ! فؤنزل هللا هذه اآلٌة : }والذٌن ال ٌجدون إال جهدهم فٌسخرون منهم 

 .(ٖ)سخر هللا منهم ولهم عذاب ألٌم{"
مل، لال أبو النعمان : كنا نعمل لال عن أبً مسعود لال : "لما نزلت آٌة الصدلة كنا نحا

 ًٌّ : فجاء رجل فتصدق بشًء كثٌر. لال : وجاء رجل فتصدق بصاع تمر ، فمالوا : إن هللا لؽن
عن صاع هذا ! فنزلت : }الذٌن ٌلمزون المطوعٌن من المإمنٌن فً الصدلات والذٌن ال ٌجدون 

 .(ٗ)إال جهدهم{"
َدلَاِت{ ]التوبة : لوله تعالى:}الَِّذٌَن ٌَْلِمُزوَن الْ   ِعٌَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن فًِ الصَّ [، أي:" 25ُمطَّّوِ

ومع بخل المنافمٌن ال ٌَْسلَم المتصدلون من أذاهم; فإذا تصدق األؼنٌاء بالمال الكثٌر عابوهم 
 .(٘)واتهموهم بالرٌاء"

ٌمول تعالى ذكره : الذٌن ٌلمزون المطّوعٌن فً الصدلة على أهل  لال الطبري:" 
المسكنة والحاجة ، بما لم ٌوجبه هللا علٌهم فً أموالهم ، وٌطعنون فٌها علٌهم بمولهم : إنما 

تصدلوا به رٌاًء وسُْمعة ، ولم ٌرٌدوا وجه هللا "
(ٙ). 

ًّ رجل ،  فمال : حدثنً   أبً أو عمً فمال : عن أبً السلٌل لال : "ولؾ على الح
شهدت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌمول : من ٌتصدق الٌوم بصدلة أشهُد له بها عند هللا ٌوم المٌامة ؟ لال 
ٌْن ألتصدق بهما ،  لال : ثم أدركنً ما ٌدرن ابن  ًّ عمامة لً. لال : فنزعت لَْوثًا أو لوث : وعل

ة ، وال أشدَّ سواًدا ، رجل ال أ آدم ، فعصبت بها رأسً. لال : فجاء رى بالبمٌع رجبل ألصَر لِمَّ
وال أَدمَّ بعٌٍن منه ،  ٌمود نالة ال أرى بالبمٌع أحسن منها وال أجمل منها. لال : أصدلةٌ هً ، ٌا 
رسول هللا ؟ لال : نعم! لال : فُدونَكها ! فؤلمى بخطامها أو بزمامها  لال : فلمزه رجل جالٌس 

ق بها ، ولهً خٌٌر منه ! فنظر إلٌه رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال : بل هو خٌر منن فمال : وهللا إنه لٌتصدّ 
 .(2)ومنها! ٌمول ذلن ثبلثًا ملسو هيلع هللا ىلص"

[، أي:" وٌعٌبون 25لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن اَل ٌَِجُدوَن إِالَّ ُجْهَدهُْم فٌََْسَخُروَن ِمْنُهْم{ ]التوبة :  
إِال طالتهم فٌهزءون منهم" الذٌن ال ٌجدون

(1). 

                                                             
 .15ٖ-11ٖ/ٗٔ(:ص2ٓٔٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٖٙ/ٗٔ(:ص2ٓٔٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .12ٖ-1ٖٙ/ٗٔ(:ص2ٓٔٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .11ٖ/ٗٔ(:ص2ٖٓٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٖ-1ٖٔ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٓ-15ٖ/ٗٔ(:ص2ٓٔ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٗٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)



ٕٙ٘ 
 

وٌلمزون الذٌن ال ٌجدون ما ٌتصدَّلون به إال جهدهم ، وذلن طالتهم ،  لال الطبري:" 
فٌنتمصونهم وٌمولون : لمد كان هللا عن صدلة هإالء ؼنًٌّا! سخرٌةً منهم بهم"
(ٔ). 

مزهم فً وهذه أٌضا من صفات المنافمٌن : ال ٌسلم أحد من عٌبهم ول لال ابن كثٌر:" 
جمٌع األحوال ، حتى وال المتصدلون ٌسلمون منهم ، إن جاء أحد منهم بمال جزٌل لالوا : هذا 

 .(ٕ)مراء ، وإن جاء بشًء ٌسٌر لالوا : إن هللا لؽنً عن صدلة هذا"
لال ابن عباس : "أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص المسلمٌن أن ٌجمعوا صَدلاتهم ، وإذا عبد الرحمن بن  
لد جاء بؤربعة آالؾ ، فمال : هذا مالً ألِرُضه هللا ، ولد بمً لً مثله. فمال له : بورن لن عوؾ 

فٌما أعطٌت وفٌما أمسكت ! فمال المنافمون : ما أعطى إال رٌاًء ، وما أعطى صاحُب الّصاع إال 
 .(ٖ)رٌاًء ، إن كان هللا ورسوله لؽنٌٌن عن هذا ! وما ٌصنع هللا بصاع من شًء!"

ن إسحاق : "}الذٌن ٌلمزون المطوعٌن من المإمنٌن فً الصدلات{ ، اآلٌة ، وكان عن اب 
المطوعون من المإمنٌن فً الصدلات ، عبد الرحمن بن عوؾ ، تصدق بؤربعة آالؾ دٌنار ، 
وعاصم بن عدي أخا بنً العَجبلن، وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رؼَّب فً الصدلة ، وحضَّ علٌها ، 

عبد الرحمن بن عوؾ فتصدق بؤربعة آالؾ درهم ، ولام عاصم بن عدي فتصدق بمبة  فمام
َوْسٍك من تمر ، فلمزوهما ولالوا : ما هذا إال رٌاء ! وكان الذي تصّدق بجهده : أبو عمٌل ، أخو 
بنً أنٌؾ ، األراشً ، حلٌؾ بنً عمرو بن عوؾ ، أتى بصاع من تمر فؤفرؼه فً الصدلة ، 

ًٌّ عن صاع أبً عمٌل!!"فتضاحكوا به ول الوا : إن هللا لؽن
(ٗ). 

لال ابن زٌد فً لوله : "}الذٌن ٌلمزون المطوعٌن من المإمنٌن فً الصدلات( ، إلى و 
لوله : }ولهم عذاب ألٌم{ ، لال : أمر النبً علٌه الصبلة والسبلم المسلمٌن أن ٌتصّدلوا ، فمام 

خذ نصفه. لال : فجبت أحمل ماال كثًٌرا. فمال له عمر بن الخطاب : فؤلفَى ذلن مالً وافًرا ، فآ
رجل من المنافمٌن : ترابًِ ٌا عمر! فمال : نعم ، أرابً هللا ورسوله ،  وأما ؼٌرهما فبل! لال : 

ورجٌل من األنصار لم ٌكن عنده شًء ، فواَجَر نفسه لٌجّر الجرٌر على رلبته بصاعٌن لٌلته ،  
مله ، فمال له بعض المنافمٌن : إن هللا ورسوله عن صاعن فترن صاًعا لعٌاله ، وجاء بصاع ٌح

لؽنٌَّان ! فذلن لول هللا تبارن وتعالى : }الذٌن ٌلمزون المطّوعٌن من المإمنٌن فً الصدلات 
والذٌن ال ٌجدون إال جهدهم{ ، هذا األنصاري }فٌسخرون منهم سخر هللا منهم ولهم عذاب 

 .(٘)ألٌم{"
د هللا بن كعب بن مالن لال: "الذي تصّدق بصاع التمر عن عبد الرحمن بن عبوروي  

 .(ٙ)فلمزه المنافمون : " أبو خٌثمة األنصاري "
 :(2)وفتحها، وفٌه وجهان« الجٌم»بضم  [، لرئ25{]التوبة : إِالَّ ُجْهَدهُمْ ولوله } 

 أحدهما : أنهما ٌختلؾ لفظهما وٌتفك معناهما ، لاله البصرٌون .
 مختلؾ ، فالجهد بالضم الطالة ، وبالفتح المشمة ، لاله بعض الكوفٌٌن.والثانً : أن معناهما 

الَجْهُد"، و"الُجْهد"، الَجْهُد فً العمل، والُجْهُد فً :»"وروي عن الشعبً لال  
 .(1)«"الموت
ُ ِمْنُهْم{ ]التوبة :    .(5)[، أي:" سخر هللا من هإالء المنافمٌن"25لوله تعالى:}َسِخَر َّللاَّ
 .(ٔ)بونً:" أي: جازاهم على سخرٌتهم وهو من باب المشاكلة"لال الصا 

                                                             
 .1ٕٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖٔ/ٗٔ(:ص2ٓٔ1ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .12ٖ/ٗٔ(:ص2ٕٓٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕٖ/ٗٔ(:ص2ٓٔ5ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٖٓ/ٗٔ(:ص2ٓٔٙٔاخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖ٘-1ٖٗ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٖٖ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖٖ/ٗٔ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
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ُ ِمْنُهْم { وهذا من باب الممابلة على  لال ابن كثٌر:"  لوله : } فٌََْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر َّللاَّ
سوء صنٌعهم واستهزابهم بالمإمنٌن ; ألن الجزاء من جنس العمل ، فعاملهم معاملة من سخر 

 .(ٕ)ٌن فً الدنٌا"بهم ، انتصارا للمإمن
ُ ِمْنُهْم{ ]التوبة :    :(ٖ)[، وجهٌن25وفً لوله تعالى:}َسِخَر َّللاَّ

 أحدهما : أنه ما أوجبه علٌهم من جزاء الساخرٌن .
 والثانً : بما أمهلهم من المإاخذة .

 .(ٗ)لال ابن عباس : وكان هذا فً الخروج إلى ؼزاة تبون "
من المإمنٌن{، لال : جاء عبد الرحمن بن عن مجاهد : "}الذٌن ٌلمزون المطوعٌن 

عوؾ بصدلة ماله أربعة آالؾ ، فلمزه المنافمون ولالوا : " راَءى " }والذٌن ال ٌجدون إال 
جهدهم{، لال : رجل من األنصار آجَر نفسه بصاع من تمر ، لم ٌكن له ؼٌره ، فجاء به فلمزوه 

، ولالوا : كان هللا ؼنًٌّا عن صاع هذا!"
(٘). 

ادة: لوله : "}الذٌن ٌلمزون المطوعٌن من المإمنٌن{ ، اآلٌة ، لال : ألبل عبد عن لت
ب به إلى هللا ، فلمزه المنافمون فمالوا : ما أعطى ذلن إال  الرحمن بن عوؾ بنصؾ ماله ، فتمرَّ
رٌاء وسمعة ! فؤلبل رجل من فمراء المسلمٌن ٌمال له " حبحاب ، أبو عمٌل" فمال : ٌا نبً هللا ، 

أجرُّ الجرٌر على صاعٌن من تمر ، أما صاع فؤمسكته ألهلً ، وأما صاع فها هو ذا! فمال  بتُّ 
ٌَّان عن هذا " . فؤنزل هللا فً ذلن المرآن : }الذٌن  المنافمون : " وهللا إن هللا ورسوله لؽن

 .(ٙ)ٌلمزون{، اآلٌة"
ستهزاء لال األلوسً: "االستهزاء: االستخفاؾ والسخرٌة، وذكر الؽزالً أن اال

االستحمار واالستهانة والتنبٌه على العٌوب والنمابص على وجه ٌضحن منه، ولد ٌكون ذلن 
بالمحاكاة فً الفعل والمول، وباإلشارة واإلٌماء ... وأصل هذه المادة الخفة، ٌمال: نالة تهزأ به 

 .(2)أي: تسرع وتخؾ"
 .(1)" ولهم عذاب مإلم موجع"[، أي:25لوله تعالى:}َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]التوبة :  
 .(5)ٌمول : ولهم من عند هللا ٌوم المٌامة عذاٌب موجع مإلم" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)وأعد للمنافمٌن فً اآلخرة عذابا ألٌما"لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
 حرمة لمز المإمن والطعن فٌه. -ٔ
 حرمة السخرٌة بالمإمن. -ٕ
والمصلحٌن وجمٌع المإمنٌن الصادلٌن، بؽضاً من صفات المنافمٌن: سب وعٌب العلماء  -ٖ

لهم ولدعوتهم ولدٌنهم، لال هللا تعالى عنهم: }َوإِذَا لٌَِل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس لَالُوا 
فََهاُء{ ]البمرة: ِعٌَن ِمَن ٖٔأَنُْإِمُن َكَما آَمَن السُّ [ ، ولال سبحانه: }الَِّذٌَن ٌَْلِمُزوَن اْلُمطَّّوِ

ُ ِمْنُهْم َولَُهمْ اْلمُ  َدلَاِت َوالَِّذٌَن ال ٌَِجُدوَن إِالَّ ُجْهَدهُْم فٌََْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر َّللاَّ  ْإِمنٌَِن فًِ الصَّ
[ ، ولهذا تجد منهم فً هذا العصر من ٌعٌب العلماء 25َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]التوبة: 

 وؼٌرها.والمصلحٌن، ومن ٌعٌب الدعاة والفمهاء فً وسابل اإلعبلم 

                                                                                                                                                                               
 .ٗٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .11ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٗٔ(:ص2ٓٓ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٖ٘-1ٖٗ/ٗٔ(:ص2ٓٓ1ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .. ]باختصار[1٘ٔ/ ٔروح المعانً:(2)
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .11ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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ولمد حرص أعداء اإلسبلم من الٌهود والنصارى وأذنابهم من منافمً هذا 
الزمان على تشوٌه سمعة العلماء، وزعزعة مكانتهم فً نفوس األمة المسلمة، فمما جاء 
فً البروتوكول السابع عشر من بروتوكوالت الٌهود:"ولد عنٌنا عناٌة عظٌمة بالحط 

ن )ؼٌر الٌهود( فً أعٌن الناس، وبذلن نجحنا فً من كرامة رجال الدٌن من األممٌٌ
اإلضرار برسالتهم التً كان ٌمكن أن تكون عمبة كإوداً فً طرٌمنا، وإن نفوذ رجال 

 .(ٔ)الدٌن على الناس لٌتضاءل ٌوماً فٌوماً"
ً حثٌثاً، فشنوا الحمبلت المسعورة، وأعدوا  وسعى هإالء فً سبٌل ذلن سعٌا

لكٌد لهذا الدٌن والصد عنه، عن طرٌك الطعن فً حملة المخططات الرهٌبة من أجل ا
اإلسبلم ودعاته وعلمابه، ولد آتت هذه المإامرات ثمارها النكدة كما هو مشاهد فً والع 
األمة، وتولت وسابل اإلعبلم فً ببلد المسلمٌن وؼٌرها كبر هذه الهجمة الشرسة على 

ن على وسابل اإلعبلم المختلفة، ، فظهر االستهزاء بالعلماء والصالحٌ(ٕ)علماء األمة 
وتطاول األلزام من أهل الشبهات والشهوات على ممامات أهل العلم والصبلح باسم 
حرٌة الرأي والفكر!، واستهزئ بؤهل الصبلح والدٌانة تحت مظلة محاربة التطرؾ 

 والتشدد!
وساعد على استفحال هذا المنكر أسباب كثٌرة، فباإلضافة إلى ما سبك ذكره، 

 -ر أٌضاً من تلن األسباب:نذك
ؼلبة الجهل بدٌن هللا تعالى بٌن المسلمٌن، سواء كان الجهل بحرمة المسلم وعظٌم حمه  - أ

 ومنزلته، أو الجهل بحكم االستهزاء بؤهل العلم والصبلح. 
 تنحٌة شرع هللا تعالى فً ببلد المسلمٌن. - ب

 -وإن االستهزاء بالعلماء والصالحٌن على ضربٌن:

االستهزاء بؤشخاصهم، كمن ٌستهزئ بؤوصافهم الَخْلمٌِّة أو الُخلُمٌِّة، وهذا محرم  -أحدهما:
ْنُهْم َوال نَِساء  ًٌْرا ّمِ ن لَْوٍم عََسى أَن ٌَكُونُوا َخ لموله تعالى::}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال ٌَْسَخْر لَوٌم ّمِ

ْنُهنَّ َوال ًٌْرا ّمِ ن نَِّساء َعَسى أَن ٌَكُنَّ َخ  تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َوال تََنابَُزوا بِاألَْلمَاِب بِبَْس ااِلْسُم ّمِ
ٌَتُْب فَؤُْولَبَِن هُُم الظَّاِلُموَن{ ]الحجرات:  [.ٔٔاْلفُسُوُق بَْعَد اإِلٌَماِن َوَمن لَّْم 

لال ابن كثٌر فً تفسٌر هذه اآلٌة: )ٌنهى تعالى عن السخرٌة بالناس، وهو احتمارهم 
الكبر بطر الحك :»هم، كما ثبت فً الصحٌح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أنه لال واالستهزاء ب

والمراد من ذلن احتمارهم واستصؽارهم، وهذا ، (ٖ)«وؼمص الناس". وٌروى وؼمط الناس
وهذا حرام، فإنه لد ٌكون المحتمر أعظم لدراً عند هللا تعالى، وأحب إلٌه من الساخر منه 

 .(ٗ)المحتمر له ... "
االستهزاء بالعلماء لكونهم علماء، ومن أجل ما هم علٌه من العلم  -الضرب اآلخر:و

الشرعً، وهذا استهزاء بدٌن هللا تعالى، وكذا االستهزاء بؤهل الصبلح من أجل استمامتهم 
 .(٘)متوجه إلى الدٌن والسنة -هاهنا  -على الدٌانة، واتباعهم للسنة، فاالستهزاء 

 هللا على أولٌابه حٌث سخر هللا ممن سخر من المطوعٌن.ومن فوابد اآلٌة: ؼٌرة  -ٗ
 

 المرآن

                                                             
 .(12ٔ[(( ))بروتوكوالت حكماء صهٌون(( ترجمة دمحم خلٌفة التونسً )ص 2ٗٙٓٔ](ٔ)
[(( انظر ))المشاٌخ واالستعمار(( لحسنً عثمان، و ))المول المبٌن فً حكم االستهزاء بالمإمنٌن(( 1ٗٙٓٔ](ٕ)

 .لسبلم آل عبد الكرٌم، و ))االستهزاء بالدٌن وأهله(( لدمحم المحطانًلعبد ا
/ ٔ، وأحمد فً المسند ٕٙ، وأبو داود فً اللباس باب 2ٗٔمسلم فً اإلٌمان حدٌث « ؼمط»أخرجه بلفظ (ٖ)

 .ٔ٘ٔ، ٖٗٔ/ ٗ، وأحمد فً المسند ٔٙ، الترمذي فً البر باب « ؼمص»، وأخرجه بلفظ 2ٕٖ، 1ٖ٘
 .ٖٔ٘/2تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2٘-ٙ٘/2انظر: الموسوعة العمدٌة، مجموعة من المنافمٌن:  (٘)
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ُ لَُهْم ذَ  ةً فَلَْن ٌَْغِفَر ّللا  ِلَن بِؤَن ُهْم َكفَُروا }اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو اَل تَْستَْغِفْر لَُهْم ِإْن تَْستَْغِفْر لَُهْم َسْبِعٌَن َمر 
ُ اَل ٌَْهِدي الْ  ِ َوَرسُوِلِه َوّللا   [5ٓ({ ]التوبة : 5ٓمَْوَم اْلفَاِسِمٌَن )بِاَّلل 

 التفسٌر:
للمنافمٌن أو ال تستؽفر لهم، فلن ٌؽفر هللا لهم، مهما كثر استؽفارن لهم  -أٌها الرسول-استؽفر 

وتكرر; ألنهم كفروا باهلل ورسوله. وهللا سبحانه وتعالى ال ٌوفك للهدى الخارجٌن عن 
 طاعته.سبب النزول:

هللا بن أبً ابن سلول لال ألصحابه : لوال أنكم تُْنفمون على دمحم  عن عروة : "أن عبد 
 } وأصحابه النَفضُّوا من حوله! وهو المابل : }لَبِْن َرَجْعنَا إِلَى اْلَمِدٌنَِة لٌَُْخِرَجنَّ األَعزُّ ِمْنَها األذَلَّ

ر لهم سبعٌن مرة [ ، فؤنزل هللا : }استؽفر لهم أو ال تستؽفر لهم إن تستؽف1]سورة المنافمون : 
ٌِْهْم أَْستَْؽفَْرَت لَُهمْ   فلن ٌؽفر هللا لهم{، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : ألزٌدّن على السبعٌن! فؤنزل هللا : }َسَواٌء َعلَ

 .(ٔ)أَْم لَْم تَْستَْؽِفْر لَُهْم {، فؤبى هللا تبارن وتعالى أن ٌؽفر لهم"
فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : سؤزٌد على سبعٌن عن مجاهد : "}إن تستؽفر لهم سبعٌن مرة{،  

ُ لَُهْم{، عزًما" استؽفارة! فؤنزل هللا فً السورة التً ٌذكر فٌها المنافمون :}لَْن ٌَْؽِفَر َّللاَّ
(ٕ). 

عن لتادة لوله : "}استؽفر لهم أو ال تستؽفر لهم إن تستؽفر لهم سبعٌن مرة فلن ٌؽفر هللا  
ِهْم لهم{ ، فمال نبً هللا :  ٌْ ٌَّرنً ربً ، فؤلزٌدنهم على سبعٌن! فؤنزل هللا: } َسَواٌء َعلَ لد خ
 .(ٖ)أَْستَْؽفَْرَت لَُهْم {، اآلٌة"

عن ابن عباس لوله : "}استؽفر لهم أو ال تستؽفر لهم{ إلى لوله : }الموم الفاسمٌن{، فمال  
َرّخص لً فٌهم ، فوهللا ألستؽفرن أكثر من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما نزلت هذه اآلٌة : أسمُع ربًّ لد 

ٌِْهْم أَْستَْؽَفْرَت  سبعٌن مرة ، فلعل هللا أن ٌؽفر لهم ! فمال هللا ، من شدة ؼضبه علٌهم : }َسَواٌء َعلَ
َ ال ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلفَاِسِمٌنَ  ُ لَُهْم إِنَّ َّللاَّ  .(ٗ)["ٙ{]سورة المنافمون : لَُهْم أَْم لَْم تَْستَْؽِفْر لَُهْم لَْن ٌَْؽِفَر َّللاَّ

[، أي:" سواء ٌا دمحم استؽفرت 1ٓلوله تعالى:}اْستَْؽِفْر لَُهْم أَْو اَل تَْستَْؽِفْر لَُهْم{ ]التوبة :  
 .(٘)لهإالء المنافمٌن أم لم تستؽفر لهم فلن ٌؽفر هللا لهم"

استؽفرت لهم أم هذا األمر فً معنى الخبر، كؤنه لٌل: لن ٌؽفر هللا لهم  لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)لم تستؽفر لهم، وإن فٌه معنى الشرط"

وهذا على وجه المبالؽة فً الٌؤس من المؽفرة وإن كان على صٌؽة  لال الماوردي:" 
األمر ، ومعناه أنن لو طلبتها لهم طلب المؤمور بها أو تركتها ترن المنهً عنها لكان سواء فً 

 .(2)أن هللا تعالى ال ٌؽفر لهم"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : ادع هللا لهإالء المنافمٌن ، الذٌن وصفت  بري:"لال الط 

صفاتهم فً هذه اآلٌات بالمؽفرة ، أو ال تدع لهم بها. وهذا كبلم خرج مخرج األمر ، وتؤوٌله 
 .(1)لهم"الخبر ، ومعناه : إن استؽفرت لهم ، ٌا دمحم ، أو لم تستؽفر لهم ، فلن ٌؽفر هللا 

ٌخبر تعالى نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص بؤن هإالء المنافمٌن لٌسوا أهبل لبلستؽفار ، وأنه لو  لال ابن كثٌر:" 
إنما ذكرت حسما « السبعٌن»استؽفر لهم ، ولو سبعٌن مرة فإن هللا ال ٌؽفر لهم. ولد لٌل : إن 

ال ترٌد لمادة االستؽفار لهم ; ألن العرب فً أسالٌب كبلمها تذكر السبعٌن فً مبالؽة كبلمها ، و
 .(5)التحدٌد بها ، وال أن ٌكون ما زاد علٌها بخبلفها"

                                                             
 .5ٖ٘/ٗٔ(:ص2ٕٖٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٖٙ/ٗٔ(:ص2ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .52ٖ/ٗٔ(:ص2ٖٓٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .52ٖ-5ٖٙ/ٗٔ(:ص2ٖٓٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٗٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٖٙ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .5ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .15ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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ُ لَُهْم{ ]التوبة :   ةً فَلَْن ٌَْؽِفَر َّللاَّ [، أي:" فلن ٌؽفر 1ٓلوله تعالى:}إِْن تَْستَْؽِفْر لَُهْم َسْبِعٌَن َمرَّ
 .(ٔ)هللا لهم، مهما كثر استؽفارن لهم وتكرر"

تُْستر علٌهم ذنوبهم بالعفو منه لهم عنها ، وترن ٌمول : إن تسؤل لهم أن  لال الطبري:" 
فضٌحتهم بها ، فلن ٌستر هللا علٌهم ، ولن ٌعفو لهم عنها ، ولكنه ٌفضحهم بها على رءوس 

 .(ٕ)األشهاد ٌوم المٌامة "
جار مجرى المثل فً كبلمهم للتكثٌر، لال على بن أبى « السبعون»و لال الزمخشري:" 
 :-علٌه السبلم-طالب 
 ن العاص وابن العاصى               سبعٌن ألفا عالدى النواصىألصبح

فإن للت: كٌؾ خفى على رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وسلم وهو أفصح العرب وأخبرهم 
بؤسالٌب الكبلم وتمثٌبلته، والذي ٌفهم من ذكر هذا العدد كثرة االستؽفار، كٌؾ ولد تبله بموله 

لد رخص لً ربى فسؤزٌد »ن الصارؾ عن المؽفرة لهم حتى لال: ذلن بؤنهم كفروا ... اآلٌة فبٌ
رحمته ورأفته على  للت: لم ٌخؾ علٌه ذلن، ولكنه خٌل بما لال إظهارا لؽاٌة« على السبعٌن

من بعث إلٌه، كمول إبراهٌم علٌه السبلم ومن عصانً فإنن ؼفور رحٌم وفً إظهار النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٖ)ألمته ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض"الرأفة والرحمة: لطؾ 

ةً{، لٌس بحد لولوع المؽفرة بعدها ،  لال الماوردي:"  لوله }إِن تَْستَْؽِفْر لَُهْم َسْبِعٌَن َمرَّ
وإنما هو على وجه المبالؽة بذكر هذا العدد ألن العرب تبالػ بالسبع والسبعٌن ألن التعدٌل فً 

لٌه واحد كان ألدنى المبالؽة ، وإذا زٌد علٌه اثنان كان نصؾ العمد وهو خمسة إذا زٌد ع
أللصى المبالؽة ، ولذلن لالوا لؤلسد سبُع أي لد ضوعفت لوته سبع مرات ، وهذا ذكره علً بن 

 .(ٗ)عٌسى"
ًَّ ملسو هيلع هللا ىلص إلى جنازة أبٌه ،   عن الشعبً لال : "دعا عبد هللا بن عبد هللا بن أبً ابن سلول النب

. فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص : بل أنت عبد هللا  فمال ًّ له النبً ملسو هيلع هللا ىلص : من أنت ؟ لال : ُحباب بن عبد هللا بن أب
بن عبد هللا بن أبً ابن سلول ، إن " الُحبَاب " هو الشٌطان
. ثم لال النبً علٌه الصبلة والسبلم (٘)

تؽفر لهم إن تستؽفر لهم سبعٌن مرة فلن ٌؽفر هللا والسبلم : إنه لد لٌل لً : }استؽفر لهم أو ال تس
 .(ٙ)لهم{، فؤنا استؽفر لهم سبعٌن وسبعٌن وسبعٌن ، وألبسه النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمٌَصه وهو َعِرٌق"

ًّ ، انطلك ابنه إلى النبً وفً رواٌة اخرى عن الشعبً أٌضا  : "لما ثَمُل عبد هللا بن أب
ًّ علٌه! فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : ما اسمن ؟ لال ملسو هيلع هللا ىلص فمال له  : إن أبً لد اْحتُِضر ، فؤحبُّ أن تشهده وتصل

: الُحباب بن عبد هللا. لال : بل أنت عبد هللا بن عبد هللا بن أبً ، إن " الحباب " اسم شٌطان. لال 
له : أتصلً علٌه وهو  : فانطلك معه حتى شهده وألبسه لمٌصه وهو َعِرق ، وصلى علٌه ، فمٌل

منافك ؟ فمال : إن هللا لال : }إن تستؽفر لهم سبعٌن مرة فلن ٌؽفر هللا لهم{ ، وألستؽفرن له 
 .(2)سبعٌن وسبعٌن! لال هشٌم : وأشنُّ فً الثالثة"

ِ َوَرسُوِلِه{ ]التوبة :   بسبب  [، أي:" عدم المؽفرة لهم1ٓلوله تعالى:}ذَِلَن ِبؤَنَُّهْم َكَفُروا بِاّللَّ
 .(1)كفرهم باهلل ورسوله كفراً شنٌعاً حٌث أظهروا اإِلٌمان وأبطنوا الكفر"

ٌمول جل ثناإه : هذا الفعل من هللا بهم ، وهو ترن عفوه لهم عن ذنوبهم  لال الطبري:" 
 .(ٔ)، من أحل أنهم جحدوا توحٌد هللا ورسالة رسوله "

                                                             
 .55ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٙ-5ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٖٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
ٌضا ، كما ٌمال لها الشٌطان ، فهما " الحباب " )بضم الحاء( ، الحٌة ، لال ابن كثٌر : " وٌمع على الحٌة أ(٘)

 .مشتركان فٌه "
 .5ٖ٘/ٗٔ(:ص2ٕٓٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٖٙ/ٗٔ(:ص2ٕٓ5ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٗٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
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ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم   [، أي:" وهللا سبحانه وتعالى ال 1ٓاْلفَاِسِمٌَن{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٕ)ٌوفك للهدى الخارجٌن عن طاعته"

، ٌمول : وهللا ال ٌوفك لئلٌمان به وبرسوله من آثر الكفر به والخروج  لال الطبري:" 
 .(ٖ)عن طاعته ، على اإلٌمان به وبرسوله"

 الفوابد:
 له، بل وال ٌجوز االستؽفار له.من مات على الكفر ال ٌنفعه االستؽفار  -ٔ
 التوؼل فً الفسك أو الكفر أو الظلم ٌحرم صاحبه الهداٌة. -ٕ
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن التوبة تمبل، بل وتطلب من كل أحد مإمناً كان أم كافراً،  -ٖ

براً أم فاجراً، أما االستؽفار فبل ٌمبل إال من المإمن، وللمإمن; فبل ٌمبل من الكافر، وال 
 ز أن ٌستؽفر للكافر.ٌجو

 
 المرآن

ِ َوَكِرهُوا أَْن ٌَُجاِهُدوا بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فًِ َسبٌِِل  }فَِرَح اْلُمَخل فُوَن بَِمْمعَِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل ّللا 
ا لَْو َكانُوا ِ َولَالُوا اَل تَْنِفُروا فًِ اْلَحّرِ لُْل نَاُر َجَهن َم أََشدُّ َحرًّ  [5ٔ({ ]التوبة : 5ٌَْٔفمَُهوَن ) ّللا 

 التفسٌر:
فرح المخلفون الذٌن تخلفوا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمعودهم فً )المدٌنة( مخالفٌن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
وكرهوا أن ٌجاهدوا معه بؤموالهم وأنفسهم فً سبٌل هللا، ولال بعضهم لبعض: ال تنفروا فً 

، وكانت . لل لهم  الحّرِ : نار جهنم أشد حًرا، لو -أٌها الرسول-ؼزوة )تبون( فً ولت شدة الحّرِ
 كانوا ٌعلمون ذلن.
 سبب النزول:

عن ابن عباس لوله : "}فرح المخلفون بممعدهم خبلؾ رسول هللا{، إلى لوله : 
فً الصٌؾ ، فمال رجال : }ٌفمهون{، وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمَر الناس أن ٌنبعثوا معه ، وذلن 

ٌا رسول هللا ، الحرُّ شدٌٌد ، وال نستطٌع الخروَج ، فبل تنفر فً الحّر ! فمال هللا : }لل نار جهنم 
ا لو كانوا ٌفمهون{، فؤمره هللا بالخروج" أشد حرًّ
(ٗ). 

عن أبً معشر، عن دمحم بن كعب المرظً وؼٌره لالوا : "خرج رسول هللا صلى هللا 
حّرٍ شدٌٍد إلى تبون ، فمال رجل من بنً َسِلمة : ال تنفروا فً الحّر ! فؤنزل هللا :  علٌه وسلم فً

 .(٘))لل نار جهنم( ، اآلٌة"
ِ{ ]التوبة :   [، أي:" فرح 1ٔلوله تعالى:}فَِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْمعَِدِهْم ِخبَلَؾ َرسُوِل َّللاَّ

 .(ٙ) بمعودهم فً )المدٌنة( مخالفٌن لرسول هللا صلى"المخلفون الذٌن تخلفوا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ٌمول تعالى ذكره : فرح الذٌن خلَّفهم هللا عن الؽزو مع رسوله والمإمنٌن  لال الطبري:" 

به وجهاد أعدابه }بممعدهم خبلؾ رسول هللا{، ٌمول : بجلوسهم فً منازلهم }خبلؾ رسول هللا{، 
لى ٌمول : على الخبلؾ لرسول هللا فً جلوسه وممعده. وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمرهم بالنَّْفر إ

 .(2)جهاد أعداء هللا ، فخالفوا أْمَره وجلسوا فً منازلهم"
ٌمول تعالى ذَاّما للمنافمٌن المتخلفٌن عن صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)تبون ، وفرحوا بممعدهم  بعد خروجه"

                                                                                                                                                                               
 .5ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖٙ-5ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٓٗ/ٗٔ(:ص2ٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٓٓٗ/ٗٔ(:ص2ٖٓ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .51ٖ-52ٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .15ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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 .(ٔ)ة تبون"عن لتاده فً لوله : "}بممعدهم خبلؾ رسول هللا{، لال : هً ؼزو 
عن ابن إسحاق لال : "]ثم[ ذكر لول بعضهم لبعض ، حٌن أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالجهاد ، وأجمع 
السٌر إلى تبون ، على شّدة الحّر وجدب الببلد. ٌمول هللا جل ثناإه : }ولالوا ال تنفروا فً الحر 

ا{" لل نار جهنم أشد حرًّ
(ٕ). 

ِ{ ]التوبة :  وفً لوله تعالى:}   [، وجهان:1ٔبَِمْمعَِدِهْم ِخبَلَؾ َرسُوِل َّللاَّ
 .(ٖ)حكاه الماوردي عن األكثرٌن -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : ٌعنً: مخالفة رسول هللا 

 :(٘)، وأنشد لول الحارث بن خالد المخزومً(ٗ)لاله أبو عبٌدة -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : معناه بعد رسول هللا 
 :(٘)المخزومً

ٌْنَُهنَّ َحِصٌَرا بٌُِع ِخبلفَُهْم فََكؤَنََّما                 بََسَط الشََّواِطُب بَ  َعمََب الرَّ
 .(ٙ)لال الطبري:" وذلن لرٌٌب لمعنى ما للنا ، ألنهم لعدوا بعده على الخبلِؾ له" 
ِ{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوَكِرهُوا أَْن ٌَُجاِهُدوا بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فًِ َسبِ   [، أي:" 1ٌِٔل َّللاَّ

 .(2)وكرهوا أن ٌجاهدوا معه بؤموالهم وأنفسهم فً سبٌل هللا"
ٌمول تعالى ذكره : وكره هإالء المخلفون أن ٌؽُزوا الكفار بؤموالهم  لال الطبري:" 

ة وأنفسهم  فً دٌن هللا الذي شرعه لعباده لٌنصروه ،  مٌبل إلى الدعة والخفض ، وإٌثاًرا للراح
ا بالمال أن ٌنفموه فً طاعة هللا" على التعب والمشمة ، وشحًّ
(1). 

{ ]التوبة :   [، أي:" ولال بعضهم لبعض: ال 1ٔلوله تعالى:}َولَالُوا اَل تَْنِفُروا فًِ اْلَحّرِ
 .(5)تخرجوا إِلى الجهاد فً ولت الحر"

لؽزوة ، وهً ؼزوة تبون ، فً حّر وذلن أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص استنفرهم إلى هذه الال الطبري:" 
 .(ٓٔ)«"ال تنفروا فً الحر:»شدٌٍد ،  فمال المنافمون بعضهم لبعض 

وذلن أن الخروج فً ؼزوة تبون كان فً شدة الحر ، عند طٌب الظبلل  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)والثمار "
{ ]التوبة : وفً    :(ٕٔ)وجهان[، 1ٔلوله تعالى:}َولَالُوا اَل تَْنِفُروا فًِ اْلَحّرِ

 أحدهما : هذا لول بعضهم لبعض حٌن لعدوا .

                                                             
 .ٓٓٗ/ٗٔ(:ص2ٖٓٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٓٓٗ/ٗٔ(:ص2ٖٓٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٗٙ/ٕانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
، واللسان )عمب(  ٕٗٙ:  ٔ)ساسً( ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  1ٕٔ:  ٘ٔ)دار الكتب(  ٖٖٙ:  ٖاألؼانً (٘)

)عمب( ، )خلؾ( ، من لصٌدة روى بعضها أبو الفرج فً أؼانٌه ، ٌموله فً عابشة بنت طلحة تعرًٌضا ، 
 وتصرًٌحا ببسرة جارٌتها ، ٌمول لبله :

 دتَُن آهبل َمْعموًراٌَا َرْبع بُسَرةَ إن أَضرَّ بَِن الِبلَى ... فَلَمد َعهِ  
ورواٌة أبً الفرج " عمب الرذاذ " ، و " الرذاذ " صؽار المطر . وأما " الربٌع " ، فهو المطر الذي ٌكون فً 
الربٌع . لال أبو الفرج األصبهانً : " ولوله : عمب الرذاذ ، ٌمول : جاء الرذاذ بعده . ومنه ٌمال : عمب لفبلن 

: إذا لام بعده ممامه . وعوالب األمور ، مؤخوذة منه ، واحدتها عالبة . . . ؼنى بعد فمر وعمب الرجل أباه 
والشواطب : النساء اللواتً ٌشطبن لحاء السعؾ ، ٌعملن منه الحصر . ومنه السٌؾ المشطب ، والشطبٌة : 

ار الؽٌث فً الشعبة من الشًء . وٌمال : بعثنا إلى فبلن شطبٌة من خٌلنا ، أي : لطعة " . للت : وإنما وصؾ آث
 .الدٌار ، فشبه أرضها بالحصر المنممة ، للطرابك التً تبمى فً الرمل بعد المطر

 .55ٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .55ٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .55ٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .15ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .12ٖ/ٕعٌون:انظر: النكت وال (ٕٔ)
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فً ؼزاة تبون  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : أنهم لالوه للمإمنٌن لٌمعدوا معهم ، وهإالء المخلفون عن النبً 
 وكانوا أربعة وثمانٌن نفساً .

ا{ ]التوبة :   : نار -أٌها الرسول-لهم [، أي:" لل 1ٔلوله تعالى:}لُْل َناُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّ
 .(ٔ)جهنم أشد حًرا"

فمال هللا لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : }لل{ لهم ، ٌا دمحم }نار جهنم{، التً أعّدها هللا لمن  لال الطبري:" 
ا{، من هذا الحّر الذي تتواصون بٌنكم أن ال تنفروا فٌه.  خالؾ أمره وعصى رسوله }أشد حرًّ

 .(ٕ)ا ، أحرى أن ٌُحذر وٌُتَّمى من الذي هو أللهما أذًى "ٌمول : الذي هو أشد حرً 
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "اشتكت النار إلى ربها فمالت: ٌا  

رب أكل بعضً بعضا فنفسنً، فؤذن لها فً نفسٌن: نفس فً الشتاء، ونفس فً الصٌؾ فؤشد ما 
 .(ٖ)سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرٌرها"تجدون من الحر من 

لال هللا تعالى لرسوله : } لل { لهم : } نَاُر َجَهنََّم { التً تصٌرون إلٌها  لال ابن كثٌر:" 
ا { مما فررتم منه من الحر ، بل أشد حرا من النار ، كما لال اإلمام  بسبب مخالفتكم } أََشدُّ َحرًّ

ناد  نار بنً آدم »، عن األعرج ، عن أبً هرٌرة ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : مالن ، عن أبً الّزِ
، فمالوا : ٌا رسول هللا ، إن كانت لكافٌة. «التً ٌولدون بها جزٌء من سبعٌن جزًءا من نار جهنم

 .(٘)"(ٗ)«إنها فضلت علٌها بتسعة وستٌن جزءا»لال : 
 لال : "إن ناركم هذه جزء من سبعٌن جزءا من نار عن أبً هرٌرة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلصو 

 .(ٙ)جهنم ، وضربت بالبحر مرتٌن ، ولوال ذلن ما جعل هللا فٌها منفعة ألحد"
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أولد على النار ألؾ سنة و 

ت ، ثم أولد علٌها ألؾ سنة حتى ابٌضَّت ، ثم أولد علٌها ألؾ سنة حتى اسودت ،  حتى احمرَّ
 .(2)فهً سوداء كاللٌل المظلم"

[ لال ٙعن أنس لال : "تبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : } نَاًرا َولُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ { ]التحرٌم : 
اسودت ، فهً : "أُولد علٌها ألؾ عام حتى ابٌضت ، وألؾ عام حتى احمرت ، وألؾ عام حتى 

 .(1)سوداء كاللٌل ، ال ٌضًء لهبها"
عن الحسن ،  -ولد اختلؾ فٌه  -وروى الحافظ أبو الماسم الطبرانً من حدٌث تمام بن نَِجٌح 

 .(5)لوجد حرها َمْن بالمؽرب" -أي من نار جهنم  -عن أنس مرفوعا : "لو أن شرارة بالمشرق 
 : "لو كان هذا المسجد مابة ألؾ أو ٌزٌدون ، عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصو

 . لال ابن كثٌر:"(ٓٔ)وفٌهم رجل من أهل النار فتنفس فؤصابهم نفسه ، الحترق المسجد ومن فٌه"
 .(ٔٔ)ؼرٌب"

                                                             
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .55ٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .(2ٔٙ(، ومسلم )2ٖ٘رواه البخاري )(ٖ)
( من طرٌك 1ٖٕٗ( ورواه مسلم فً صحٌحه برلم )ٕٖ٘ٙ( وصحٌح البخاري برلم )55ٗ/ٕالموطؤ )(ٗ)

 .المؽٌرة بن عبد الرحمن عن أبً الزناد به
 .15ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 15ٔ/ٗوهذا أٌضا إسناده صحٌح". تفسٌر ابن كثٌر: . لال ابن كثٌر:"(ٕٗٗ/ٕ) المسند(ٙ)
( ولال الترمذي : "حدٌث أبً هرٌرة فً هذا ٕٖٓٗ( وسنن ابن ماجه برلم )5ٕٔ٘سنن الترمذي برلم )(2)

 .مولوؾ أصح ، وال أعلم أحدا رفعه ؼٌر ٌحٌى بن أبً بكٌر عن شرٌن"
، ورواه البٌهمً فً شعب اإلٌمان 5ٓٔ-15ٔ/ٗكما فً تفسٌر ابن كثٌر:   (رواه الحافظ أبو بكر بن مردوٌه(1)

 .( من طرٌك سهل بن حماد عن مبارن بن فضالة به نحوه.255برلم )
( "مجمع البحرٌن" وأشار الحافظ هنا إلى االختبلؾ فً حال تمام بن نجٌح ، 1ٗٔٗ( المعجم األوسط برلم )(5)

 ( : "فً إسناده احتمال للتحسٌن".ٕٖٙ/ٗلال المنذري فً الترؼٌب والترهٌب )
( من طرٌك إسحاق بن أبً إسرابٌل به ، ولال 2ٖٓ/ٗ( ورواه أبو نعٌم فً الحلٌة )ٕٕ/ٕٔمسند أبً ٌعلى )(ٓٔ)

 .( : "إسناده حسن ، وفً متنه نكارة"ٖٖٙ/ٗالمنذري فً الترؼٌب والترهٌب )
 .5ٓٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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عن النعمان بن بشٌر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن أهون أهل النار عذابا ٌوم المٌامة 
نعبلن وِشَراكان من نار ، ٌؽلً منهما دماؼه كما ٌؽلً المرجل ، ال ٌرى أحدا من أهل لمن له 

 .(ٔ)النار أشدُّ عذابا منه ، وإنه أهونهم عذابا"
عن أبً سعٌد الخدري ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن أدنى أهل النار عذابا ٌوم المٌامة 

 .(ٕ)ن حرارة نعلٌه"ٌنتعل بنعلٌن من نار ، ٌؽلً دماؼه م
عن أبً هرٌرة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن أدنى أهل النار عذابا رجل ٌجعل له نعبلن 

 .(ٖ)ٌؽلً منهما دماؼه"
واألحادٌث واآلثار النبوٌة فً هذا كثٌرة ، ولال هللا تعالى فً كتابه  لال ابن كثٌر:"

[ ولال تعالى : } ٌَُصبُّ ِمْن فَْوِق ٙٔ،  ٘ٔشََّوى { ]المعارج : العزٌز : } َكبل إِنََّها لََظى نزاَعةً ِلل
ٌَْخُرُجوا  ُرُءوِسِهُم اْلَحِمٌُم ٌُْصَهُر بِِه َما فًِ بُُطونِِهْم َواْلُجلُوُد َولَُهْم َممَاِمُع ِمْن َحِدٌٍد كُلََّما أََراُدوا أَنْ 

[ ولال تعالى : } إِنَّ الَِّذٌَن ٕٕ - 5ْٔلَحِرٌِك { ]الحج : ِمْنَها ِمْن َؼّمٍ أُِعٌُدوا فٌَِها َوذُولُوا َعذَاَب ا
ٌَْرَها ِلٌَذُولُوا الْ  ْلنَاهُْم ُجلُوًدا َؼ ٌَاتِنَا َسْوَؾ نُْصِلٌِهْم َناًرا كُلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدهُْم بَدَّ عَذَاَب { َكفَُروا بِآ

 [ٙ٘]النساء : 
ا لَْو َكانُوا ٌَْفمَُهوَن { أي : لو  ولال تعالى فً هذه اآلٌة الكرٌمة]األخرى: } لُلْ  َناُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّ

أنهم ٌفمهون وٌفهمون لنفروا مع الرسول فً سبٌل هللا فً الحر ، لٌتموا به َحرَّ جهنم ، الذي هو 
 :(ٗ)أضعاؾ أضعاؾ هذا ، ولكنهم كما لال اآلخر 

 كالمستجٌر من الرمضاء بالنار
 :  (٘)ولال اآلخر
ٌْتَه              َمَخافَةَ البارد والَحارعُمُرَن ب  الحمٌَة أْفنَ

َوكاَن أولَى بن أْن تَتمً           ِمَن المعَاِصً َحذَر النَّار"
(ٙ). 

ٌَْفمَُهوَن{ ]التوبة :    .(2)[، أي:"لو كانوا ٌعلمون ذلن"1ٔلوله تعالى:}لَْو َكانُوا 
ٌمول : لو كان هإالء المنافمون ٌفمهون عن هللا وعَظه ، وٌتدبَّرون آي  لال الطبري:" 

كتابه ، ولكنهم ال ٌفمهون عن هللا ، فهم ٌحذرون من الحّر ألله مكروًها وأخفَّه أذًى ، وٌوالعون 
 .(1)أشدَّه مكروًها وأعظمه على من ٌصبله ببلًء "

 الفوابد:
 سوله.من عبلمات النفاق الفرح بترن طاعة هللا ور -ٔ
 من عبلمات النفاق كراهٌة طاعة هللا ورسوله. -ٕ
بما  (5)إن الجهاد فٌه مشمة ولم ٌعذر هللا تعالى أناسا تخلفوا عن الجهاد فً ؼزوة تبون -ٖ

ِ لَكُْم إَِذا  فٌها من المشمة حتى لال هللا تعالى: فٌهم شر ما لال ألحد فمال: }َسٌَْحِلفُوَن بِاّللَّ
ٌِْهْم لِ  تُْعِرُضوا َعْنُهْم فَؤَْعِرُضوا َعْنُهْم إِنَُّهْم ِرْجٌس َوَمؤَْواهُْم َجَهنَُّم َجَزاًء بَِما َكانُوا اْنمَلَْبتُْم إِلَ

 [. كما سٌؤتً تفسٌر اآلٌة إن شاء هللا.5ٌَْ٘كِسبُوَن{ ]التوبة:

                                                             
 .(ٖٕٔوصحٌح مسلم برلم )+( ٕٙ٘ٙصحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .(ٕٔٔصحٌح مسلم برلم )(ٕ)
 وهذا إسناد جٌد لوي ، رجاله على شرط مسلم ، وهللا أعلم". :"5ٓٔ/ٗ. لال ابن كثٌر:(1ٖٗ/ٕالمسند )(ٖ)
 .(5ٕٔوصدر البٌت : "والمستجٌر بعمرو عند كربته" وذكره داود األنطاكً فً مصارع العشاق )ص (ٗ)
 .5ٔٔ/ٗابن كثٌر:ؼٌر منسوب فً تفسٌر  (٘)
 .5ٔٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .55ٖ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
فً رجب سنة تسع من الهجرة، وهً آخر ؼزاة عزاها النبً ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه، وكان خروجه فً عام جدب وفً حر (5)

 .1ٕحر شدٌد. الّدر فً اختصار المؽازي 
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فً اآلٌة الكرٌمة بٌن هللا ـ تعالى ـ أن حرارة جهنم ال ٌمكن أن تماس بالمماٌٌس التً  -ٗ
بشر بالنسبة لدرجات الحرارة ألنها نار الٌوم الذي ٌفصل هللا فٌه بٌن الخبلبك، ٌعرفها ال

 وهً نار هللا المولدة التً تطلع على األفبدة. فبل ٌستطٌع أحد أن ٌمٌسها بنار الدنٌا.
 

 المرآن
 [5ٕ]التوبة : ({ 5ٕ}فَْلٌَْضَحكُوا لَِلٌاًل َوْلٌَْبكُوا َكثًٌِرا َجَزاًء بَِما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن )

 التفسٌر:
فلٌضحن هإالء المنافمون الذٌن تخلفوا عن رسول هللا فً ؼزوة )تبون( للٌبل فً حٌاتهم الدنٌا 

 الفانٌة، ولٌبكوا كثًٌرا فً نار جهنم; جزاًء بما كانوا ٌكسبون فً الدنٌا من النفاق والكفر.
ٌَْضَحكُوا لَِلٌبًل َوْلٌَْبكُوا   [، أي:" فلٌضحن هإالء 1َٕكِثًٌرا{ ]التوبة : لوله تعالى:}فَْل

المنافمون الذٌن تخلفوا عن رسول هللا فً ؼزوة )تبون( للٌبل فً حٌاتهم الدنٌا الفانٌة، ولٌبكوا 
 .(ٔ)كثًٌرا فً نار جهنم"

ٌمول تعالى ذكره : فرح هإالء المخلفون بممعدهم خبلؾ رسول هللا ،  لال الطبري:" 
ً هذه الدنٌا الفانٌة بممعدهم خبلؾ رسول هللا ولَْهوهم عن طاعة ربهم فلٌضحكوا فرحٌن للٌبل ف

 .(ٕ)، فإنهم سٌبكون طوٌبل فً جهنم مكاَن ضحكهم الملٌل فً الدنٌا"
معناه: فسٌضحكون للٌبل، وٌبكون كثٌرا جزاء إال أنه أخرج على لفظ  لال الزمخشري:" 

ى أن أهل النفاق ٌبكون فً النار عمر األمر، للداللة على أنه حتم واجب ال ٌكون ؼٌره. ٌرو
 .(ٖ)الدنٌا، ال ٌرلؤ لهم دمع وال ٌكتحلون بنوم"

عن ابن عباس لوله : "}فلٌضحكوا للٌبل ولٌبكوا كثًٌرا{، لال : هم المنافمون والكفار ،  
}ولٌبكوا الذٌن اتخذوا دٌنهم هُُزًوا ولعًبا. ٌمول هللا تبارن وتعالى : }فلٌضحكوا للٌبل{، فً الدنٌا 

 .(ٗ)كثًٌرا{ ، فً النار"
عن ابن عباس أٌضا: "لوله: }فلٌضحكوا للٌبل{، لال: الدنٌا للٌل، فلٌضحكوا فٌها وروي 

 .(٘)ما شاءوا، }ولٌبكوا كثٌرا{، فإذا انمطعت الدنٌا وصاروا إلى هللا، استؤنفوا بكاء ال ٌنمطع أبدا"
 .(٘)أبدا"

{، لال ٌمول هللا تبارن وتعالى : الدنٌا عن أبً رزٌن : "}فلٌضحكوا للٌبل ولٌبكوا كثًٌراو 
 .(ٙ)للٌل ، فلٌضحكوا فٌها ما شاءوا ، فإذا صاروا إلى اآلخرة بكوا بكاًء ال ٌنمطع. فذلن الكثٌر"

عن الحسن : "}فلٌضحكوا للٌبل{، لال : لٌضحكوا للٌبل فً الدنٌا }ولٌبكوا كثًٌرا{، فً  
 .(2){"اآلخرة ، فً نار جهنم }جزاء بما كانوا ٌكسبون

عن الربٌع بن خثٌم: "}فلٌضحكوا للٌبل{، لال : فً الدنٌا }ولٌبكوا كثًٌرا{، لال : فً  
 .(1)اآلخرة"
عن لتادة : "}فلٌضحكوا للٌبل{، أي: فً الدنٌا. }ولٌبكوا كثًٌرا{، أي: فً النار. ذكر لنا  

م لضحكتم للٌبل ولبكٌتم كثًٌرا. ذكر لنا أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : والذي نفسً بٌده لو تعلمون ما أعل
أنه نودي عند ذلن ، أو لٌل له : ال تُمَنِّط عبادي"
(5). 

                                                             
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٓٗ-ٕٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1٘٘ٔ/ٙ(:صٙٓ٘ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٔٓٗ/ٗٔ(:ص2ٖٓ2ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓٗٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٓٗ/ٗٔ(:ص2ٖٓ1ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٓٗ/ٗٔ(:ص2ٕٓٗٔأخرجه الطبري) (5)
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لال ابن زٌد فً لوله : "}فلٌضحكوا{، فً الدنٌا ، }للٌبل{. }ولٌبكوا{، ٌوم المٌامة ، 
َب اْلكُفَّاُر }كثًٌرا{. ولال: }إِنَّ الَِّذٌَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذٌَن آَمنُوا ٌَْضَحكُ  وَن{، حتى بلػ :}َهْل ثُّوِ

 .(ٔ)["َٖٙما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن{، ]سورة المطففٌن : 
لوله عز وجل }فَْلٌَْضَحكُواْ لَِلٌبلً{، هذا تهدٌد وإن خرج مخرج األمر ، لال الماوردي:" 
 وفً للة ضحكهم وجهان :

وضحكهم فٌها ألل لما ٌتوجه إلٌهم  أحدهما : أن الضحن فً الدنٌا لكثرة حزنها وهمومها للٌل ،
 من الوعٌد .

 .(ٕ)الثانً : أن الضحن فً الدنٌا وإن دام إلى الموت للٌل ، ألن الفانً للٌل"
 :(ٖ) فٌه وجهان [،1ٕ{ ]التوبة : وفً لوله تعالى:} َوْلٌَْبكُواْ َكثٌِراً 

فصار بكاإهم كثٌراً ،  أحدهما : فً اآلخرة ألنه ٌوم ممداره خمسون ألؾ سنة ، وهم فٌه ٌبكون ،
 .(ٗ)وهذا معنى لول الربٌع بن خٌثم

 .(٘) الثانً : فً النار على التؤبٌد ألنهم إذا مسهم العذاب بكوا من ألمه ، وهذا لول السدي
 .(ٙ)لال الماوردي:"وٌحتمل أن ٌرٌد بالضحن السرور ، وبالبكاء الؽم"

 ٌمول : "ٌا أٌها الناس ، ابكوا ، فإن لم عن أنس بن مالن لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
تبكوا فتباكوا ، فإن أهل النار ٌبكون حتى تسٌل دموعهم فً وجوههم كؤنها جداول ، حتى تنمطع 

ٌَْت فٌها لَجَرت" الدموع فتسٌل الدماء فتمرح العٌون. فلو أن سُفُنًا أُْزِج
(2). 

ٌْع ، رفعه لال : "إن أهل النار إذا  دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ، ثم عن زٌد بن ُرفَ
بكوا المٌح زمانا" لال : "فتمول لهم الَخَزنَة : ٌا معشر األشمٌاء ، تركتم البكاء فً الدار المرحوم 
فٌها أهلها فً الدنٌا ، هل تجدون الٌوم من تستؽٌثون به ؟ لال : فٌرفعون أصواتهم : ٌا أهل 

د ، خرجنا من المبور عطاشا ، وكنا طول المولؾ الجنة ، ٌا معشر اآلباء واألمهات واألوال

عطاشا ، ونحن الٌوم عطاش ، فؤفٌضوا علٌنا من الماء أو مما رزلكم هللا ، فٌدعون أربعٌن سنة 
 .(1)[ فٌٌؤسون من كل خٌر"22ال ٌجٌبهم ، ثم ٌجٌبهم : } إِنَّكُْم َماِكثُوَن { ]الزخرؾ : 
ً بلفظ: " ٌرسل  البكاء على أهل النار فٌبكون حتى تنمطع وعن أنس بن مالن مرفوعا

 .(5)الدموع، ثم ٌبكون الدم حتى تصٌر فً وجوههم كهٌبة األخدود، لو أرسلت فٌه السفن لجرت"
 .(5)لجرت"

«: البكاء»حالة تكون فً اإلنسان من التعجب والفرح، و«: الضحن» لال السمعانً:"
خد، وٌمال: إن الضحن فً حالة تعتري اإلنسان من الهم وضٌك الملب مع جرٌان الدمع على ال

 .(ٓٔ)بنً آدم كالصهٌل فً الخٌل"

                                                             
 .ٖٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓٗٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .12ٖ/ٕالنكت والعٌون: (ٕ)
 .12ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .12ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .12ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .12ٖ/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
( : ٖٕٖ/ٖالبوصٌري فً الزوابد )( ولال ٕٖٗٗ( وسنن ابن ماجه برلم )ٕٙٔ - ٔٙٔ/2مسند أبً ٌعلى )(2)

 ."هذا إسناد فٌه ٌزٌد بن أبان الرلاشً وهو ضعٌؾ"
ظاهرٌة( وله شواهد من حدٌث  ٕ٘ٔرواه الحافظ أبو بكر بن عبد هللا بن دمحم بن أبً الدنٌا فً صفة النار )ق  (1)

 5ٕٔ/ٗ. وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:حدٌث أبً موسى األشعري وأبً سعٌد الخدري ، رضً هللا عنهما
، وعزا الحدٌث 25ٙٔ( حدٌث رلم: ٕ٘ٗ/ٗأورد الشٌخ ناصر الحدٌثٌن فً سلسلة األحادٌث الصحٌحة: )(5)

األول منهما إلى الحاكم فً مستدركه، ولد لال فٌه الحاكم: )حدٌث صحٌح اإلسناد( . ووافمه الذهبً: لال الشٌخ 
لهما، وذكر أن أحد رجاله وهو أبو النعمان ناصر: وحمه أن ٌزٌد: على شرط الشٌخٌن )فإن رجاله كلهم من رجا

وٌلمب )بعارم( كان لد اختلط، وساق الشٌخ ناصر الحدٌث الثانً شاهداً لؤلول، وعزاه إلى ابن ماجة وابن أبً 
 .الدنٌا، وٌزٌد الرلاشً أحد رواته ضعٌؾ، وبالً رجاله رجال الشٌخٌن

 .ٖٖٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
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[، أي:" جزاًء بما كانوا ٌكسبون فً 1ٕلوله تعالى:}َجَزاًء بَِما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ ]التوبة :  
 .(ٔ)الدنٌا من النفاق والكفر"

ٌمول : ثوابًا منا لهم على معصٌتهم ، بتركهم النفر إذ استنفروا إلى  لال الطبري:" 
دّوهم ، ولعودهم فً منازلهم خبلَؾ رسول هللا }بما كانوا ٌكسبون{، ٌمول : بما كانوا ع

 .(ٕ)ٌجترحون من الذنوب "
 .(ٖ)عن السدي لوله: "}جزاء بما كانوا ٌكسبون{، ٌمول: إن مرجعهم إلى النار" 
 الفوابد:
 كراهٌة الضحن واإلكثار منه. -ٔ

إنى أرى ما ال ترون وأسمع ما ال تسمعون أطت  وصح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "
السماء وحك لها أن تبط ما فٌها موضع أربع أصابع إال وملن واضع جبهته هلل ساجدا 
وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم للٌبل ولبكٌتم كثٌرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش 

  .(ٗ)ولخرجتم إلى الصعدات تجؤرون إلى هللا"
 .(ٙ)، وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص جل ضحكه االبتسام(٘)ضحن تمٌت الملبوورد أن كثرة ال

 .(ٙ)االبتسام

                                                             
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1٘ٙٔ/ٙ(:صٕٔٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
( ولال: حسن ؼرٌب. وابن ماجه ٕٖٕٔرلم  ٙ٘٘/ٗ( والترمذى )ٕ٘٘٘ٔ، رلم 2ٖٔ/٘أخرجه أحمد )(ٗ)
( ولال: صحٌح اإلسناد. وأبو الشٌخ فى العظمة 11ٖٖ، رلم ٗ٘٘/ٕ( والحاكم )5ٓٔٗرلم  ٕٓٗٔ/ٕ)
 (.2ٓ٘، رلم 51ٕ/ٖ)
اتك المحارم تكن أعبد الناس وارض بما لسم هللا لن تكن أؼنى الناس وأحسن إلى جارن تكن  حدٌث:"ال (٘)

 .مإمنا وأحب للناس ما تحب لنفسن تكن مسلما وال تكثر الضحن فإن كثرة الضحن تمٌت الملب"
شعب ( ، ولال: ؼرٌب، والبٌهمى فى ٖٕ٘ٓ، رلم ٔ٘٘/ٗ( ، والترمذى )1ٓ1ٔ، رلم ٖٓٔ/ٕأخرجه أحمد )
 ( .5ٖ٘ٗ، رلم 2/21اإلٌمان )

 وللحدٌث أطراؾ أخرى منها: "كن ورعا تكن أعبد الناس".
كان فخما مفخما ٌتؤلأل وجهه تؤلأل الممر لٌلة البدر، أطول من المربوع وألصر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن هند: أن رسول هللا (ٙ)

وإال فبل ٌجاوز شعره شحمة أذنٌه إذا  وألصر من المشذب، عظٌم الهامة، رجل الشعر إن انفرلت عمٌمته فرق
هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبٌن، أزج الحواجب سوابػ فى ؼٌر لرن بٌنهما عرق ٌدره الؽضب، ألنى 
العرنٌن له نور ٌعلوه ٌحسبه من لم ٌتؤمله أشم، كث اللحٌة أدعج، سهل الخدٌن ضلٌع الفم، أشنب مفلج األسنان 

مٌة فى صفاء الفضة، معتدل الخلك بادن متماسن، سواء البطن والصدر، دلٌك المسربة، كؤن عنمه جٌد د
عرٌض الصدر، بعٌد ما بٌن المنكبٌن، ضخم الكرادٌس، أنور المتجرد موصول ما بٌن اللبة والسرة بشعر 
ٌجرى كالخط، عارى الثدٌٌن والبطن مما سوى ذلن، أشعر الذراعٌن والمنكبٌن وأعالى الصدر، طوٌل الزندٌن 

لراحة سبط المصب، شثن الكفٌن والمدمٌن، سابل األطراؾ خمصان األخمصٌن، مسٌح المدمٌن، ٌنبو رحب ا
عنهما الماء، إذا زال زال للعا وٌخطو تكفبا، وٌمشى هونا، ذرٌع المشٌة إذا مشى كؤنما ٌنحط من صبب فإذا 

ل نظره المبلحظة، التفت التفت جمٌعا، خافض الطرؾ، نظره إلى األرض أطول من نظره إلى السماء، ج
ٌسوق أصحابه ٌبدأ من لمى بالسبلم، كان متواصل األحزان، دابم الفكرة لٌست له راحة، ال ٌتكلم فى ؼٌر حاجة، 
طوٌل السكوت ٌفتتح الكبلم وٌختمه بؤشداله وٌتكلم بجوامع الكلم، فصل ال فضول وال تمصٌر، دمث لٌس 

م منها شٌبا ؼٌر أنه لم ٌكن ٌذم ذوالا وال ٌمدحه. وال تؽضبه بالجافى وال بالمهٌن ٌعظم النعمة وإن دلت، ال ٌذ
الدنٌا وال ما كان لها، فإذا تعدى الحك لم ٌعرفه أحد ولم ٌمم لؽضبه شىء حتى ٌنتصر له، ال ٌؽضب لنفسه وال 
اطن ٌنتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب للبها، وإذا تحدث اتصل بها فضرب بباطن راحته الٌمنى ب

إبهامه الٌسرى، وإذا ؼضب أعرض وأشاح، وإذا فرح ؼض بصره، جل ضحكه التبسم، وٌفتر عن مثل حب 
الؽمام، كان إذا أوى إلى منزله جزأ نفسه ثبلثة أجزاء، جزء هلل، وجزء ألهله، وجزء لنفسه، ثم جزأ جزءه بٌنه 

من سٌرته فى جزء األمة إٌثار أهل  وبٌن الناس، فٌرد ذلن على العامة بالخاصة وال ٌدخر عنهم شٌبا، فكان
الفضل بإذنه، ولسمه على لدر فضلهم فى الدٌن، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتٌن، ومنهم ذو الحوابج 
فٌتشاؼل بهم فٌما أصلحهم واألمة عن مسؤلة عنه وإخبارهم بالذى ٌنبؽى لهم، وٌمول لهم: لٌبلػ الشاهد منكم 

ٌستطٌع إببلؼها إٌاي، فإنه من أبلػ سلطانا حاجة من ال ٌستطٌع إببلؼها إٌاه، ثبت الؽابب، وأبلؽونى حاجة من ال 
هللا لدمٌه ٌوم المٌامة، ال ٌذكر عنده إال ذلن، وال ٌمبل من أحد ؼٌره، ٌدخلون روادا، وال ٌفترلون إال عن ذواق، 



ٕ22 
 

أي: أفعال العباد، فؤهل السنة : «الكسب»ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: بٌان معنى:  -ٕ
والجماعة ٌمولون: إن أفعال المكلفٌن المختارٌن االختٌارٌة هً مخلولة هلل عز وجل، 

 ها وشاءها ولدرها سبحانه فً سابك علمه.فاهلل عز وجل علم أفعال العباد وكتب
 

 المرآن
ًَ أَبًَدا َولَْن تُ  ُ إِلَى َطائِفٍَة ِمْنُهْم فَاْستَؤْذَنُوَن ِلْلُخُروِج فَمُْل لَْن تَْخُرُجوا َمِع ًَ }فَِإْن َرَجَعَن ّللا  مَاتِلُوا َمِع

ٍة  َل َمر  ا إِن كُْم َرِضٌتُْم بِاْلمُعُوِد أَو   [5ٖ({ ]التوبة : 5ٖفَاْلعُُدوا َمَع اْلَخاِلِفٌَن )َعُدوًّ

 التفسٌر:
ِمن ؼزوتن إلى جماعة من المنافمٌن الثابتٌن على النفاق، فاستؤذنون  -أٌها الرسول-فإْن َردَّن هللا 

للخروج معن إلى ؼزوة أخرى بعد ؼزوة )تبون( فمل لهم: لن تخرجوا معً أبًدا فً ؼزوة من 
معً عدًوا من األعداء; إنكم رضٌتم بالمعود أول مرة، فالعدوا مع الذٌن  الؽزوات، ولن تماتلوا

 تخلفوا عن الجهاد مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
 سبب النزول:

عن ابن عباس لال : "لال رجل : ٌا رسول هللا ، الحر شدٌد ، وال نستطٌع الخروج ، 
ا لو كانوا ٌفمهون{، فبل تنفر فً الحّر ! وذلن فً ؼزوة تبون فمال هللا :  }لل نار جهنم أشد حرًّ

فؤمره هللا بالخروج. فتخلؾ عنه رجال ، فؤدركتهم نفوسهم فمالوا : وهللا ما صنعنا شٌبًا ! فانطلك 
منهم ثبلثة ، فلحموا برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فلما أتوه تابوا ، ثم رجعوا إلى المدٌنة ، فؤنزل هللا : )فإن 

ى طابفة منهم( ، إلى لوله : }وال تمم على لبرة{، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : هلن الذٌن رجعن هللا إل
ِ َواْلُمَهاِجِرٌَن َواألْنَصاِر{، إلى  ًّ ُ َعلَى النَِّب تخلَّفوا ، فؤنزل هللا عُْذَرهم لما تابوا ، فمال: }َلمَْد تَاَب َّللاَّ

 .(ٔ)["1ٔٔ،  2ٔٔة التوبة : لوله : }إن هللا هو التواب الرحٌم{ ]سور

                                                                                                                                                                               

رم كرٌم كل لوم، وٌولٌه علٌهم، وٌخرجون أدلة. كان ٌخزن لسانه إال مما كان ٌعٌنهم، وٌإلفهم وال ٌفرلهم، وٌك
وٌحذر الناس وٌحترس منهم من ؼٌر أن ٌطوى عن أحد منهم بشره وال خلمه، ٌتفمد أصحابه، وٌسؤل الناس عما 
فى الناس، وٌحسن الحسن وٌموٌه، وٌمبح المبٌح وٌوهٌه، معتدل األمر ؼٌر مختلؾ، ال ٌؽفل مخافة أن ٌؽفلوا أو 

ٌمصر عن الحك وال ٌجاوزه، الذٌن ٌلونه من الناس خٌارهم، أفضلهم عنده  ٌمٌلوا، لكل حال عنده عتاد، ال
أعمهم نصٌحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومإازرة، كان ال ٌجلس وال ٌموم إال على ذكر، ال ٌوطن 
سابه األماكن وٌنهى عن إٌطانها، وإذا انتهى إلى لوم جلس حٌث ٌنتهى به المجلس وٌؤمر بذلن، وٌعطى كل جل

نصٌبه حتى ال ٌحسب جلٌسه أن أحدا أكرم علٌه منه، من جالسه أو ألامه فى حاجة صابره حتى ٌكون هو 
المنصرؾ عنه، ومن سؤله حاجة لم ٌرده إال بها أو بمٌسور من المول، لد وسع الناس منه بسطة وخلمة فصار 

وصبر وأمانة، ال ترفع فٌه األصوات لهم أبا وصاروا له أبناء عنده فى الحك سواء، مجلسه مجلس حلم وحٌاء 
وال توبن فٌه الحرم وال تنثى فلتاته متعادلٌن متواصٌن فٌه بالتموى متواضعٌن، ٌولرون الكبٌر وٌرحمون 
الصؽٌر، وٌإثرون ذوى الحاجة وٌحفظون الؽرٌب، كان دابم البشر سهل الخلك، لٌن الجانب لٌس بفظ وال ؼلٌظ 

مداح ٌتؽافل عما ال ٌشتهى وال ٌوبس منه راجٌه وال ٌخٌب فٌه، لد ترن  وال صخاب وال فحاش وال عٌاب وال
نفسه من ثبلث: المراء، أو اإلكثار، وما ال ٌعنٌه. وترن الناس من ثبلث، كان ال ٌذم أحدا وال ٌعٌره، وال ٌطلب 

تكلم سكتوا، وإذا  عورته، وال ٌتكلم إال فٌما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساإه كؤنما على رإوسهم الطٌر وإذا
سكت تكلموا، وال ٌتنازعون عنده الحدٌث من تكلم عنده أنصتوا له حتى ٌفرغ، حدٌثهم عنده حدٌث أولهم 
ٌضحن مما ٌضحكون منه، وٌتعجب مما ٌتعجبون منه وٌصبر للؽرٌب على الجفوة فى منطمه ومسؤلته حتى إن 

طلبها فؤرشدوه، وال ٌمبل الثناء إال من مكافا، وال كان أصحابه لٌستجلبونهم وٌمول: إذا رأٌتم صاحب الحاجة ٌ
ٌمطع على أحد حدٌثه حتى ٌجوزه، فٌمطعه بنهى أو لٌام، كان سكوته على أربع: على العلم، والحذر، والتدبر، 
والتفكر، فؤما تدبره ففى تسوٌة النظر واستماع بٌن الناس، وأما تفكره ففٌما ٌبمى وٌفنى، وجمع له الحلم 

ان ال ٌوهنه وال ٌستفزه، وجمع له الحذر فى أربع: أخذه بالحسن لٌمتدى به، وترن المبٌح لٌتناهى والصبر، فك
 عنه، واجتهاده الرأى فٌما ٌصلح أمته، والمٌام لها فٌما ٌجمع لهم أمر الدنٌا واآلخرة".

بٌهمى فى شعب ( ، والٗٔٗ، رلم ٘٘ٔ/ٕٕ( ، والطبرانى )1، رلم ٖٗ/ٔأخرجه الترمذى فى الشمابل الدمحمٌة )
 (.ٖٖٗ/ٖ( ، وابن عساكر )ٖٓٗٔ، رلمٗ٘ٔ/ٕاإلٌمان )

 [21ٓ2ٔ، 1ٖ٘٘ٔ]كنز العمال 
 .ٗٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓٗ2ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
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ُ إِلَى َطابِفٍَة ِمْنُهْم{ ]التوبة :   أٌها -[، أي:" فإْن َردَّن هللا 1ٖلوله تعالى:}فَإِْن َرَجعََن َّللاَّ
 .(ٔ)ِمن ؼزوتن إلى جماعة من المنافمٌن الثابتٌن على النفاق" -الرسول

 .(ٕ)ٌعنً: لو ردن هللا إلى طابفة منهم" لال السمعانً:"
ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : فإن رّدن هللا ، ٌا دمحم ، إلى طابفة من  الطبري:" لال 

 .(ٖ)هإالء المنافمٌن من ؼزوتن هذه"
ُ { أي :  لال ابن كثٌر:"  ٌمول تعالى آمرا لرسوله علٌه الصبلة والسبلم } فَإِْن َرَجعََن َّللاَّ

 .(ٗ)ابِفٍَة ِمْنُهْم {"ردن هللا من َؼْزَوتن هذه } إِلَى طَ 
وإنما لال }إلى طابفة منهم{، ألن منهم من تاب عن النفاق وندم على  لال الزمخشري:" 

التخلؾ، أو اعتذر بعذر صحٌح. ولٌل: لم ٌكن المخلفون كلهم منافمٌن، فؤراد بالطابفة: المنافمٌن 
 .(٘)منهم"
[، أي:" فاستؤذنون للخروج معن إلى 1ٖلوله تعالى:}فَاْستَؤْذَنُوَن ِلْلُخُروجِ{ ]التوبة :  

 .(ٙ)«"تبون»)ؼزوة أخرى بعد ؼزوة 
 .(2)لٌخرجوا معن فً المتال" لال السمعانً:"

 .(1)معن فً أخرى ؼٌرها" لال الطبري:أي:" 
 .(5)أي : معن إلى ؼزوة أخرى" لال ابن كثٌر:" 
ٌعنى: إلى ؼزوة بعد ؼزوة تبون. وأول مرة هً الخروج إلى ؼزوة  لال الزمخشري:" 

تبون، وكان إسماطهم عن دٌوان الؽزاة عموبة لهم على تخلفهم الذي علم هللا أنه لم ٌدعهم إلٌه إال 
 .(ٓٔ)النفاق، بخبلؾ ؼٌرهم من المتخلفٌن مع الخالفٌن"

ًَ أَبًَدا{ ]ال  [، أي:" فمل لهم: لن تخرجوا معً 1ٖتوبة : لوله تعالى:}فَمُْل لَْن تَْخُرُجوا َمِع
 .(ٔٔ)أبًدا فً ؼزوة من الؽزوات"

 .(ٕٔ)تعزٌرا لهم وعموبة " لال ابن كثٌر:أي:" 
ا{ ]التوبة :   ًَ َعُدوًّ [، أي:" ولن تماتلوا معً عدًوا من 1ٖلوله تعالى:}َولَْن تَُماتِلُوا َمِع
 .(ٖٔ)األعداء"

ها هنا: أهل الكتاب; فإنه لم ٌكن بمً « العدو»لال أهل التفسٌر:  لال السمعانً:"
 .(ٗٔ)بجزٌرة العرب مشرن فً ذلن الولت"

ةٍ{ ]التوبة :   َل َمرَّ [، أي:" إنكم لعدتم عن الخروج 1ٖلوله تعالى:}إِنَّكُْم َرِضٌتُْم ِباْلمُعُوِد أَوَّ
 .(٘ٔ)«"تبون»معً أول مرة حٌن لم تخرجوا إِلى 

 .(ٙٔ)وذلن عند خروج النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى تبون" الطبري:"لال  

                                                             
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .52ٕ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .52ٕ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .٘ٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .ٖٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)



ٕ25 
 

ةٍ { وهذا كموله تعالى  لال ابن كثٌر:"  َل َمرَّ ثم علل ذلن بموله : } إِنَّكُْم َرِضٌتُْم بِاْلمُعُوِد أَوَّ
ةٍ  َل َمرَّ [ فإن من جزاء السٌبة ٓٔٔ{ ]األنعام :  : } َونُمَلُِّب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرهُْم َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ

السٌبة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ، كما لال فً عُمرة الحدٌبٌة : } َسٌَمُوُل 
لُوا َكبلَم  َّبِْعكُْم ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌُبَّدِ ِ اْلُمَخلَّفُوَن إِذَا اْنَطلَْمتُْم إِلَى َمَؽانَِم ِلتَؤُْخذُوَها ذَُروَنا نَت َّبِعُوَنا َّللاَّ  لُْل لَْن تَت

ُ ِمْن لَْبُل { ]الفتح :   .(ٔ)["َ٘ٔكذَِلكُْم لَاَل َّللاَّ
[، أي:" فالعدوا مع الذٌن تخلفوا عن 1ٖلوله تعالى:}فَاْلعُُدوا َمَع اْلَخاِلِفٌَن{ ]التوبة :  

 .(ٕ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-الجهاد مع رسول هللا
لذٌن لعدوا من المنافمٌن خبلؾ رسول هللا صلى هللا ٌمول : فالعدوا مع ا لال الطبري:" 

علٌه وسلم ، ألنكم منهم ، فالتدوا بهدٌهم ، واعملوا مثل الذي عملوا من معصٌة هللا ، فإن هللا لد 
 .(ٖ)سخط علٌكم"
 [، وجهان:1ٖلوله تعالى:}فَاْلعُُدوا َمَع اْلَخاِلِفٌَن{ ]التوبة : وفً  

 .(٘)، ولتادة(ٗ)، لاله الحسن أحدهما : أنهم النساء والصبٌان
عن لتادة لوله : "}فإن رجعن هللا إلى طابفة منهم{، إلى لوله : }فالعدوا مع الخالفٌن{،  

 .(ٙ)أي : مع النساء. ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر رجبل من المنافمٌن ، لٌل فٌهم ما لٌل"
 .(2)عباسالثانً : هم الرجال الذٌن تخلفوا بؤعذار وأمراض ، لاله ابن 

 .(1)الرجال"«: الخالفون»عن ابن عباس : "}فالعدوا مع الخالفٌن{، وروي  
هاهنا هم النساء والصبٌان، ولٌل: هم أهل الزمانة « الخالفون»ولال السمعانً:"

 .(5)والضعؾ"
لال الطبري:" والصواب من التؤوٌل فً لوله : }الخالفٌن{، ما لال ابن عباس، فؤما ما  

ن ذلن النساء ، فموٌل ال معنى له. ألن العرب ال تجمع النساء إذا لم ٌكن معهن لال لتادة من أ

رجال ، بالٌاء والنون ، وال بالواو والنون. ولو كان معنًٌّا بذلن النساء لمٌل : " فالعدوا مع 
الخوالؾ " ، أو " مع الخالفات " . ولكن معناه ما للنا ، من أنه أرٌد به : فالعدوا مع مرضى 

جال وأهل َزمانتهم ، والضعفاء منهم ، والنساء. وإذا اجتمع الرجال والنساء فً الخبر ، فإن الرِّ 
 .(ٓٔ)العرب تؽلب الذكور على اإلناث ، ولذلن لٌل : }فالعدوا مع الخالفٌن{، والمعنى ما ذكرنا"

 .(ٔٔ)«الخالفٌن»ن، على لصر «مع الخلفً»لرأ مالن بن دٌنار رحمه هللا:  
 الفوابد:
 ترن الطاعة لد ٌسبب الحرمان منها.تعمد  -ٔ
فً "بدابع  -رحمه هللا تعالى-الحذر من التهاون باالمر إذا حضر ولته، لال ابن المٌم  -ٕ

 الفوابد": "حذار حذار من أمرٌن لهما عوالب سوء: 
أحدهما: رد الحك لمخالفه هوان، فإنن تعالب بتملٌب الملب، ورد ما ٌَِرد علٌن من الحك 

: }َونُمَّلُِب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرهُْم َكَما -تعالى-رأًسا وال تتمبله إال إذا برز فً لالب هوان، لال 
ٍة{ فعالبهم على رد الحك أول مرة بؤن َل َمرَّ للب أفبدتهم وأبصارهم بعد  لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ

 ذلن. 
                                                             

 .5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٓٗ-ٖٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .11ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٗٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓٗ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٗٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓٗ5ٔانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .ٗٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓٗ5ٔري)أخرجه الطب (1)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .52ٕ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
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والثانً: التهاون باألمر إذا حضر ولته، فإنن إن تهاونت به ثبطن هللا وألعدن عن 
ُ إِلَى َطاِبفٍَة ِمْنُهْم فَاْستَؤْذَنُوَن -تعالى-مراضٌه وأوامره عموبة لن، لال  : }فَإِْن َرَجعََن َّللاَّ
ًَ أَ  ٍة ِلْلُخُروجِ فَمُْل لَْن تَْخُرُجوا َمِع َل َمرَّ ا إِنَّكُْم َرِضٌتُْم ِباْلمُعُوِد أَوَّ ًَ َعُدوًّ بًَدا َولَْن تَُماتِلُوا َمِع

 .(ٔ)فَاْلعُُدوا َمَع اْلَخاِلِفٌَن{. فمن سلم من هاتٌن اآلفتٌن والبلٌتٌن العظٌمتٌن فلتهنه السبلمة"
 .(ٔ)السبلمة"

كر فً سورة لال أبو الحسن األشعري رحمه هللا تعالى: "ولد دل هللا على إمامة أبً ب -ٖ
براءة، فمال للماعدٌن عن نصرة نبٌه علٌه السبلم والمتخلفٌن عن الخروج معه: }فَمُْل لَْن 

ًَ َعُدّواً{..." ًَ أَبَداً َولَْن تُمَاتِلُوا َمِع تَْخُرُجوا َمِع
(ٕ). 

 
 المرآن

ِ َوَرُسوِلِه َوَماتُوا َوهُْم }َواَل تَُصّلِ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أَبًَدا َواَل تَمُْم َعلَى لَْبِرِه إِن   ُهْم َكفَُروا بِاَّلل 
 [5ٗ({ ]التوبة : 5ٗفَاِسمُوَن )
 التفسٌر:
أبًدا على أحد مات من المنافمٌن، وال تمم على لبره لتدعو له; ألنهم  -أٌها الرسول-وال تصّلِ 

 كفروا باهلل تعالى وبرسوله ملسو هيلع هللا ىلص وماتوا وهم فاسمون.
 [1٘-1ٗاآلٌتان:] سبب نزول

ًّ ابن سلول إلى رسول هللا حٌن مات أبوه  عن ابن عمر لال : "جاء ابن عبد هللا بن أب
فمال : أعطنً لمٌَصن حتى أكّفنه فٌه ، وصّل علٌه ، واستؽفر له . فؤعطاه لمٌصه وإذا فرؼتم 

ًّ على فآذنونً، فلما أراد أن ٌصلً علٌه ، ]جذبه[ عمر، ولال : ألٌس لد نهان هللا أن  تَُصل
المنافمٌن ؟ فمال : بل خٌّرنً ولال : }استؽفر لهم أو ال تستؽفر لهم{، لال : فصلً علٌه. لال : 

فؤنزل هللا تبارن وتعالى : }وال تَُصّلِ على أَحٍد منهم مات أبًدا وال تمم على لبره{، لال : فترن 
 .(ٖ)الصبلة علٌهم"

خطاب رضً هللا عنه ٌمول : لما توفً عن عبد هللا بن عباس لال : "سمعُت عمر بن ال
ٍ ابن سلول ، ُدعً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للصبلة علٌه ، فمام إلٌه. فلما ولؾ علٌه ٌرٌد  ًّ عبد هللا بن أب
لُت حتى لمت فً صدره فملت : ٌا رسول هللا ، أتصلً على عدّو هللا عبد هللا بن  الصبلة ، تحوَّ

د أٌّامه ، ورسول هللا علٌه السبلم ٌتبسم ، حتى إذا أكثرت أبً ، المابل ٌوم كذا كذا وك ذا!! أعّدِ
ٌِّرت فاخترت ، ولد لٌل لً : }استؽفر لهم أو ال تستؽفر  ر عنًّ ٌا عمر ، إنً ُخ علٌه لال : أّخِ
لهم إن تستؽفر لهم سبعٌن مرة فلن ٌؽفر هللا لهم{ ، فلو أنًّ أعلم أنًّ إن زدت على السبعٌن ؼفر 

! لال : ثم صلى علٌه ، ومشى معه ، فمام على لبره حتى فرغ منه. لال : فعجبُت لً  له ، لزدت
وُجْرأتً على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهللا ورسوله أعلم. فوهللا ما كان إال ٌسٌرا حتى نزلت هاتان 

 بعَده على منافك ، وال اآلٌتان : }وال تصّلِ على أحدا منهم مات أبًدا{، فما صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٗ)لام على لبره ، حتى لبضه هللا"

وعن لتادة لوله : "}وال تصل على أحد منهم مات أبًدا وال تمم على لبره{، اآلٌة ، لال :  
ًُّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًّ إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو مرٌض لٌؤتٌه ، فنهاه عن ذلن عمر. فؤتاه نب  بعث عبد هللا بن أب
، فلما دخل علٌه ، لال نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أهلكن حبُّ الٌهود! لال فمال : ٌا نبً هللا ، إنً لم أبعث إلٌن 
لتإنّبنً ، ولكن بعثت إلٌن لتستؽفر لً! وسؤله لمٌصه أن ٌكفن فٌه ، فؤعطاه إٌاه ، فاستؽفر له 

فكفن فً لمٌص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ونفث فً جلده ، وداله فً لبره ، فؤنزل رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمات 
هللا تبارن وتعالى : }وال تصل على أحد منهم مات أبًدا{ ، اآلٌة. لال : ذكر لنا أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص كُلّم 

                                                             
 . 1ٔٔ-1ٓٔ/ٖبدابع الفوابد:(ٔ)
 .2ٖٔ-2ٕٔ، االعتماد للبٌهمً ص/ٗٗٔ/ٕ، وانظر مماالت اإلسبلمٌٌن 2ٙاإلبانة عن أصول الدٌانة ص/(ٕ)
 .ٙٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٓٗ-1ٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓ٘٘ٔاخرجه الطبري) (ٗ)
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إنً ألرجو أن ٌسلم به فً ذلن فمال : وما ٌؽنً عنه لمٌصً من هللا أو : ربً، وصلى علٌه و
 .(ٔ)ألٌؾ من لومه"

 ًُّ عن جابر بن عبد هللا : "أن رأَس المنافمٌن مات بالمدٌنة ، فؤوصى أن ٌصلً علٌه النب
ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن ٌكفَّن فً لمٌصه ، فكفنه فً لمٌصه ، وصلى علٌه ولام على لبره ، فؤنزل هللا تبارن 

 .(ٕ)مات أبًدا وال تمم على لبره{"وتعالى : }وال تصل على أحد منهم 
أمر هللا تعالى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌَْبَرأ من المنافمٌن ، وأال ٌصلً على أحد  لال ابن كثٌر:" 

منهم إذا مات ، وأال ٌموم على لبره لٌستؽفر له أو ٌدعو له ; ألنهم كفروا باهلل ورسوله ، وماتوا 
ًّ بن  علٌه. وهذا حكم عام فً كل من عرؾ نفاله وإن كان سبب نزول اآلٌة فً عبد هللا بن أُبَ

 .(ٖ)سلول رأس المنافمٌن"
أٌها -[، أي:" وال تصّلِ 1ٗلوله تعالى:}َواَل تَُصّلِ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أَبًَدا{ ]التوبة :  
 .(ٗ)أبًدا على أحد مات من المنافمٌن" -الرسول
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : وال تصّلِ ، ٌا دمحم ، على أحد مات من  ٌمول جل ثناإه لنبٌه لال الطبري:" 

 .(٘)هإالء المنافمٌن الذٌن تخلفوا عن الخروج معن أبًدا"
لال الصابونً:" أي: ال تصل ٌا دمحم على أحٍد من هإالء المنافمٌن إِذا مات، ألن صبلتن  

 .(ٙ)رحمة، وهم لٌسوا أهبلً للرحمة "
 .(2)[، أي:" وال تمم على لبره لتدعو له"1ٗتَمُْم َعلَى لَْبِرِه{ ]التوبة : لوله تعالى:}َواَل  
 .(1)ٌمول : وال تتولَّ دفنه وتمبٌره" لال الطبري:" 
 .(5)لال الصابونً:" أي: ال تمؾ على لبره للدفن، أو للزٌادة والدعاء" 
ٍ ابن سلول ، فؤخذ عن أنس : "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أراد أن ٌصلً على عبد هللا  ًّ  بن أب

 .(ٓٔ)جبرٌل علٌه السبلم بثوبه فمال :}وال تصل على أحد منهم مات أبًدا وال تمم على لبره{"

ًّ ولد أدخل ُحْفرته ، فؤخرجه فوضعه على   ًُّ ملسو هيلع هللا ىلص عبَد هللا بن أب عن جابر لال : "جاء النب
 .(ٔٔ)مه ، وهللا أعلم"ركبتٌه ، وألبسه لمٌصه ، وتَفَل علٌه من رٌ

عن عاصم بن عمر بن لتادة لال : "لما مات عبد هللا بن أبً ، أتى ابنه عبد هللا بن عبد  
 .(ٕٔ)هللا رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فسؤله لمٌصه ، فؤعطاه ، فكفَّن فٌه أباه"

وإنما لم ٌنه عن التكفٌن فً لمٌصه ونهى عن الصبلة علٌه ألن  لال اإلمام البٌضاوي:" 
الضن بالممٌص كان مخبل بالكرم وألنه كان مكافؤة إللباسه العباس لمٌصه حٌن أسر ببدر، 
والمراد من الصبلة الدعاء للمٌت واالستؽفار له وهو ممنوع فً حك الكافر ولذلن رتب النهً 

على الكفر فإن إحٌاء الكافر للتعذٌب دون التمتع فكؤنه لم  على لوله: }مات أبدا{، ٌعنً: الموت
 .(ٖٔ)ٌحً، }وال تمم على لبره{، وال تمؾ عند لبره للدفن أو الزٌارة"

                                                             
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓ٘1ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٓٗ/ٗٔ(:ص2ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٖٔ-5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .٘ٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري:: (٘)
 .٘ٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .٘ٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري:: (1)
 .٘ٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .2ٓٗ/ٗٔ(:ص2ٖٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
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ِ َوَرسُوِلِه{ ]التوبة :   [، أي:" ألنهم كانوا فً حٌاتهم 1ٗلوله تعالى:}إِنَُّهْم َكفَُروا ِباّللَّ
 .(ٔ)منافمٌن ٌظهرون اإِلٌمان وٌبطنون الكفر"

ٌمول : إنهم جحدوا توحٌد هللا ورسالة رسوله وماتوا وهم خارجون من  لال الطبري:" 
 .(ٕ)اإلسبلم ، مفارلون أمَر هللا ونهٌه "

[، أي:" وماتوا وهم على نفالهم خارجون 1ٗلوله تعالى:}َوَماتُوا َوهُْم فَاِسمُوَن{ ]التوبة :  
 .(ٖ)من اإِلسبلم متمردون فً العصٌان"

 .(ٗ)العلم:"وهذا حكم عام فً كل من عُِلَم نفاله" لال أهل 
 الفوابد:
 حرمة الصبلة على الكافر مطلما. -ٔ
حرمة ؼسل الكافر والمٌام على دفنه والدعاء له، فبل ٌجوز للمسلم تؽسٌل الكافر، وال  -ٕ

وال تكفٌنه; ألن الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ألمى لتلى بدر من المشركٌن فً الملٌب، ببل ؼسل، 
تكفٌن، وال تجوز الصبلة علٌه; لموله ـ جل وعبل ـ: ]َواَل تَُصّلِ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت 

 [.1ٗأَبًَدا{[التوبة:
حرمة: الدعاء للكافر بالمؽفرة والرحمة، أو لول: المرحوم فبلن; لموله ـ جل وعبل ـ:  -ٖ

ِ َوالَِّذٌَن آَمنُوا أَْن ٌَْستَْؽِفُرو ًّ ِب ا ِلْلُمْشِرِكٌَن َولَْو َكانُوا أُوِلً لُْرَبى{ [التوبة ]َما َكاَن ِللنَّ
[، كما ال ٌجوز للمسلم تولً دفن ؼٌر المسلم كما ٌدفن أموات المسلمٌن، وإذا لم ٖٔٔ:

ٌكن للكافر المٌت لرٌب ٌدفنه، فللمسلم أن ٌواري جثته فً التراب لٌمنع تؤذي الخلك من 
ه، أو ٌمشً فٌها، أو ٌحملها معهم، أو ٌحضر نتنها، كما ال ٌجوز للمسلم أن ٌتبع جنازت

[، وأما إن 1ٗدفنه إذا أراد أهله دفنه; لموله ـ جل وعبل ـ:} َواَل تَمُْم َعلَى لَْبِرِه{ ]التوبة :
لم ٌوجد من الكفار من ٌدفن الكافر دفنه المسلمون كما فعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص بمتلى بدر وبعمه 

 . (٘)علً" اذهب فواره "أبً طالب لما توفً لال ل
عدم جواز دفن الكافر فً ممابر المسلمٌن، بل ٌدفن فً ممابر مثله من ؼٌر المسلمٌن;  -ٗ

لفعل النبً ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وإجماع المسلمٌن على ذلن، إال إذا ماتت امرأة كتابٌة زوجها مسلم 
فن فً لبر المسلمٌن، وهً حامل منه، ولد بلػ عمر الحمل أكثر من ثبلثة أشهر فإنها تد

وٌكون ظهرها إلى المبلة; لٌكون وجه حملها مستمبل المبلة; ألن الجنٌن مسلم; لكون أبٌه 
مسلما، والمسلم ال ٌجوز دفنه فً ممابر ؼٌر المسلمٌن، فرعاٌة لحمه تمدم مصلحة دفنه 

 .(ٙ)فً ممابر المسلمٌن على مفسدة دفن أمه فٌها

                                                             
 .٘ٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري:: (ٕ)
 .٘ٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
، فملت: إن عمن -ملسو هيلع هللا ىلص -لما مات أبو طالب أتٌت رسول هللا »لال:  -رضً هللا عنه  -ناجٌة بن كعب: أن علٌا (٘)

الشٌخ الضال لد مات، لال: اذهب فوار أبان، ثم ال تحدثن شٌبا حتى تؤتٌنً، فوارٌته فجبته، فؤمرنً فاؼتسلت، 
 داود. أخرجه أبو« فدعا لً

فمال: إن أبا طالب مات، فمال: اذهب فواره، لال: إنه مات مشركا، لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -أنه أتى النبً »وعند النسابً: 
 « .اذهب فواره، فلما وارٌته رجعت إلٌه، فمال لً: اؼتسل

ٌوارٌه؟ لال: اذهب فوار أبان، وال إن عمن الشٌخ الضال مات، فمن : »-ملسو هيلع هللا ىلص -وله فً أخرى لال: للت للنبً 
 .«تحدثن حدثا حتى تؤتٌنً، فوارٌته، ثم جبت، فؤمرنً فاؼتسلت، ودعا لً ... وذكر دعاء لم أحفظه

فً الطهارة،  ٓٔٔ/  ٔ( فً الجنابز، باب الرجل ٌموت وله لرابة مشرن، والنسابً ٕٖٗٔرواه أبو داود رلم )
فً الجنابز، باب مواراة المشرن، ورواه أٌضا أحمد والطٌالسً  25/  ٗباب الؽسل من مواراة المشرن، و 

 .ٗٔٔ/  ٕوابن أبً شٌبة والبٌهمً وؼٌرهم، وهو حدٌث صحٌح، وانظر " التلخٌص " 
 )فواره( التواري: االستتار، أراد به الدفن.

 
 .1٘-2٘الوالء والبراء والعداء فً اإلسبلم، البدرانً: انظر: (ٙ)
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 الكفر. كراهة الصبلة على أهل الفسك دون -٘
فً اآلٌة الرد على المرجبة والكرامٌة، المابلٌن بؤن: اإلٌمان هو اإللرار باللسان دون  -ٙ

عمد الملب، فٌكون المنافمون على هذا مإمنٌن، ولد لال تعالى فٌهم: }وال تصل على أحد 
منهم مات أبدا وال تمم على لبره إنهم كفروا باهلل ورسوله{ إلى لوله: }وتزهك أنفسهم 

فرون{ وؼٌر ذلن من اآلٌات، وهم لد نطموا بالشهادتٌن بؤلسنتهم فمط وكذبهم هللا وهم كا
 .(ٔ)فً دعواهم فً ؼٌر موضع من المرآن -عز وجل-
 
 
 
 
 

 
 المرآن

ْنٌَا َوتَْزَهكَ  بَُهْم بَِها فًِ الدُّ ُ أَْن ٌُعَذِّ أَْنفُسُُهْم َوهُْم  }َواَل تُْعِجْبَن أَْمَوالُُهْم َوأَْواَلُدهُْم إِن َما ٌُِرٌُد ّللا 
 [5٘({ ]التوبة : 5َ٘كافُِروَن )

 التفسٌر:
أموال هإالء المنافمٌن وأوالدهم، إنما ٌرٌد هللا أن ٌعذبهم بها فً الدنٌا  -أٌها الرسول-وال تعجبن 

 بمكابدتهم الشدابد فً شؤنها، وبموتهم على كفرهم باهلل ورسوله.
أٌها -[، أي:" وال تعجبن 1٘أَْمَوالُُهْم َوأَْواَلُدهُْم{ ]التوبة : لوله تعالى:}َواَل تُْعِجْبَن  
 .(ٕ)أموال هإالء المنافمٌن وأوالدهم" -الرسول

: ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : وال تعجبن ، ٌا دمحم ، أمواُل هإالء  لال الطبري:" 
تموم على لبره ، من أجل كثرة ماله المنافمٌن وأوالدهم ، فتصلً على أحدهم إذا مات و

 .(ٖ)وولده"
ٌَا{ ]التوبة :   ْن بَُهْم بَِها فًِ الدُّ ُ أَْن ٌُعَذِّ [، أي:" ، إنما ٌرٌد هللا 1٘لوله تعالى:}إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

 .(ٗ)أن ٌعذبهم بها فً الدنٌا بمكابدتهم الشدابد فً شؤنها"
عطٌته من ذلن ألعذبه بها فً الدنٌا بالؽموم فإنً إنما أعطٌته ما أ لال الطبري:ٌمول:" 

والهموم ، بما ألزمه فٌها من المإن والنفمات والزكوات ، وبما ٌنوبه فٌها من الرزاٌا 
 .(٘)والمصٌبات"
ٌَا{ ]التوبة : وفً   ْن بَُهْم بَِها فًِ الدُّ ُ أَْن ٌُعَذِّ  :(ٙ)[، أربعة وجوه1٘لوله تعالى:}إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ
 : ٌعذبهم بحفظها فً الدنٌا واإلشفاق علٌها . أحدها

 والثانً : ٌعذبهم بما ٌلحمهم منها من النوابب والمصابب .
 والثالث : ٌعذبهم فً اآلخرة بما صنعوا بها فً الدنٌا عند كسبها وعند إنفالها .

الدنٌا إنما ٌرٌد والرابع : أنه على التمدٌم والتؤخٌر ، وتمدٌره : وال تعجبن أموالهم وأوالدهم فً 
 .(2)هللا أن ٌعذبهم بها فً اآلخرة . حكاه الماوردي عن ابن األنباري

[، أي:" وبموتهم على كفرهم 1٘لوله تعالى:}َوتَْزَهَك أَْنفُسُُهْم َوهُْم َكافُِروَن{ ]التوبة :  
 .(ٔ)باهلل ورسوله"

                                                             
 .ٕٓٙ/ٕمعارج المبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول، الحكمً: انظر: (ٔ)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٔٗ-ٓٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .15ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .15ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
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ٌته من المال ٌمول : ولٌموت فتخرج نفسه من جسده ، فٌفارق ما أعط لال الطبري:" 
والولد ، فٌكون ذلن حسرة علٌه عند موته ، ووباال علٌه حٌنبٍذ ، ووباال علٌه فً اآلخرة ، بموته 

 .(ٕ)جاحًدا توحٌَد هللا ، ونبوةَ نبٌه دمحم صلى "
لال الصابونً:"أي: تخرج أرواحهم وٌموتوا على الكفر منشؽلٌن بالتمتع باألموال  

 .(ٖ)العوالب"واألوالد عن النظر والتدبر فً 
 .(ٗ)عن السدي : "}وتزهك أنفسهم{، فً الحٌاة الدنٌا" 
تكرٌر للتؤكٌد واألمر حمٌك به فإن األبصار طامحة  لال اإلمام البٌضاوي:وهذه اآلٌة" 

 .(٘)إلى األموال واألوالد والنفوس مؽتبطة علٌها. وٌجوز أن تكون هذه فً طرٌك ؼٌر األول"
 الفوابد:
 الكافرٌن المادٌة. حرمة اإلعجاب بؤحوال -ٔ
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه سبحانه مرٌد للكابنات، من الخٌر والشر، والنفع والضر،  -ٕ

واإلٌمان والكفر، والطاعة والمعصٌةـ لال تعالى:} إنما ٌرٌد هللا أن ٌعذبهم بها فً الدنٌا 
 وتزهك أنفسهم وهم كافرون{.

 
 المرآن

ِ َوَجاِهُدوا َمَع َرسُوِلِه اْستَؤْذَنََن أُولُو الط ْوِل ِمْنُهْم َولَالُوا ذَْرنَا }َوإِذَا أُْنِزلَْت سُوَرةٌ أَْن آمِ  نُوا بِاَّلل 
 [5ٙ({ ]التوبة : 5ٙنَكُْن َمَع اْلمَاِعِدٌَن )

 التفسٌر:
وإذا أنزلت سورة على دمحم صلى هللا علٌه ولم تؤمر باإلٌمان باهلل واإلخبلص له والجهاد مع 

أولو الٌسار من المنافمٌن، ولالوا: اتركنا مع الماعدٌن  -أٌها الرسول-اإلذن منن رسول هللا، طلب 

 العاجزٌن عن الخروج.
ِ َوَجاِهُدوا َمَع َرسُوِلِه{ ]التوبة :   [، أي:" 1ٙلوله تعالى:}َوإِذَا أُْنِزلَْت سُوَرةٌ أَْن آِمنُوا بِاّللَّ

باإلٌمان باهلل واإلخبلص له والجهاد مع وإذا أنزلت سورة على دمحم صلى هللا علٌه ولم تؤمر 
 .(ٙ)رسول هللا"
ٌمول تعالى ذكره : وإذا أنزل علٌن ، ٌا دمحم ، سورة من المرآن ، بؤن  لال الطبري:" 

لوا باهلل }وجاهدوا مع رسوله{، ٌمول : اؼزوا  ٌمال لهإالء المنافمٌن : }آمنوا باهلل{، ٌمول : صّدِ
 .(2) "المشركٌن مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ِ{ ]التوبة : وفً    :(1)[، ثبلثة وجوه1ٙلوله تعالى:}َوإِذَا أُْنِزَلْت سُوَرةٌ أَْن آِمنُوا ِباّللَّ
 أحدها : استدٌموا اإلٌمان باهلل .

 والثانً : افعلوا فعل من آمن باهلل .
 والثالث : آمنوا بملوبكم كما آمنتم بؤفواهكم ، وٌكون خطاباً للمنافمٌن .

أٌها -[، أي:" طلب اإلذن منن 1ٙلوله تعالى:}اْستَؤْذَنََن أُولُو الطَّْوِل ِمْنُهْم{ ]التوبة :  
 .(5)أولو الٌسار من المنافمٌن" -الرسول

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔٔٗ/ٗٔر الطبري:تفسٌ (ٕ)
 .٘ٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٔٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓٙٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .15ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (5)
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ٌمول : استؤذنن ذوو الؽنى والمال منهم فً التخلؾ عنن ، والمعود فً  لال الطبري:" 
 .(ٔ)أهله"
 [، وجهان:1ٙالطَّْوِل ِمْنُهْم{ ]التوبة :  لوله تعالى:}اْستَؤْذَنََن أُولُووفً  

 ، ولتادة .(ٕ)أحدهما : أهل الؽنى ، لاله ابن عباس
 .(ٖ)والثانً : أهل المدرة . ذكره الماوردي

عن ابن إسحاق : "}وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باهلل وجاهدوا مع رسوله استؤذنن روي 
 ، ًّ  .(ٗ)"والجدُّ بن لٌس. فنعى هللا ذلن علٌهمأولوا الطول منهم{، كان منهم عبد هللا بن أب

[، أي:" ولالوا: اتركنا مع 1ٙلوله تعالى:}َولَالُوا ذَْرنَا نَكُْن َمَع اْلَماِعِدٌَن{ ]التوبة :  
 .(٘)الماعدٌن العاجزٌن عن الخروج"

ولالوا لن : دعنا ، نكن ممن ٌمعد فً منزله مع ضعفاء الناس ومرضاهم  لال الطبري:" 
 .(ٙ)ٌمدر على الخروج معن فً السفر" ، ومن ال
 .(2)عن أبً مالن لوله: "}ذر{، ٌعنً: خل" 
 الفوابد:
 لمرآن هو مصدر التشرٌع اإللهً األول والسنة الثانً. -ٔ
 مشروعٌة االستبذان للحاجة الملحة. -ٕ
 حرمة االستبذان للتخلؾ عن الجهاد مع المدرة علٌه. -ٖ
 

 المرآن
 [55({ ]التوبة : 55اْلَخَواِلِف َوطُبَِع َعلَى لُلُوبِِهْم فَُهْم اَل ٌَْفمَُهوَن )}َرُضوا بِؤَْن ٌَكُونُوا َمَع 

 التفسٌر:

رضً هإالء المنافمون ألنفسهم بالعار، وهو أن ٌمعدوا فً البٌوت مع النساء والصبٌان 
وأصحاب األعذار، وختم هللا على للوبهم; بسبب نفالهم وتخلفهم عن الجهاد والخروج مع رسول 

  ملسو هيلع هللا ىلص فً سبٌل هللا، فهم ال ٌفمهون ما فٌه صبلحهم ورشادهم.هللا
[، أي:" رضً هإالء 12لوله تعالى:}َرُضوا ِبؤَْن ٌَكُونُوا َمَع اْلَخَواِلِؾ{ ]التوبة :  

 .(1)المنافمون ألنفسهم بالعار، وهو أن ٌمعدوا فً البٌوت مع النساء والصبٌان وأصحاب األعذار"
 .(1)األعذار"

ٌمول تعالى ذكره : رضً هإالء المنافمون الذٌن إذا لٌل لهم : آمنوا باهلل  الطبري:"لال  
وجاهدوا مع رسوله ، استؤذنن أهل الؽنى منهم فً التخلؾ عن الؽزو والخروج معن لمتال 
أعداء هللا من المشركٌن أن ٌكونوا فً منازلهم ، كالنساء اللواتً لٌس علٌهن فرض الجهاد ، 

 .(5)"نازلهّن وبٌوتهنّ فهن لعود فً م

ٌمول تعالى منكًرا وذاًما للمتخلفٌن عن الجهاد ، الناكلٌن عنه مع المدرة  لال ابن كثٌر:"
علٌه ، ووجود السعة والطَّْول ، واستؤذنوا الرسول فً المعود، ولالوا : } َذْرنَا نَكُْن َمَع اْلَماِعِدٌَن 
، فإذا { ورضوا ألنفسهم بالعار والمعود فً البلد مع النساء ، وهن الخوالؾ ، بعد خروج الجٌش 

                                                             
 .ٔٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .15ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٗٔ(:ص2ٖٓٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٓٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1٘5ٔ/ٙ(:صٖٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
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ولع الحرب كانوا أجبن الناس ، وإذا كان أَْمٌن كانوا أكثر الناس كبلًما ، كما لال هللا( تعالى ، 
ٌَْن تَُدوُر أَْعٌُنُُهْم َكالَِّذي ٌُْؽَشى  ٌَْنظُُروَن إِلَ ٌْتَُهْم  عنهم فً اآلٌة األخرى :  } فَإِذَا َجاَء اْلَخْوُؾ َرأَ

ٌِْه ِمَن اْلَمْوِت فَإِذَا ذَ  [ أي : علت ألسنتهم 5َٔهَب اْلَخْوُؾ َسلَمُوكُْم بِؤَْلِسنٍَة ِحَداٍد { ]األحزاب : َعلَ
 :(ٔ)بالكبلم الحاد الموي فً األمن ، وفً الحرب أجبن شًء ، وكما لال الشاعر 

 أفً الّسلم أعٌاًرا جفَاًء َوؼْلَظةً              َوفً الَحْرب أشباهُ النَّساِء الَعواِرنِ 
فً اآلٌة األخرى : } َوٌَمُوُل الَِّذٌَن آَمنُوا لَْوال نزلَْت سُوَرةٌ فَإِذَا أُنزَلْت سُوَرةٌ ُمْحَكَمةٌ  ولال تعالى

ٌِْه ِمَن ا ِ َعلَ ًّ ٌَْن نََظَر اْلَمْؽِش ٌَْت الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض ٌَْنظُُروَن إِلَ ْلَمْوِت َوذُِكَر فٌَِها اْلِمتَاُل َرأَ
ٌْتُْم إِْن  فَؤَْولَى لَُهمْ  ًٌْرا لَُهْم ]فََهْل َعَس َ لََكاَن َخ َطاَعةٌ َولَْوٌل َمْعُروٌؾ فَإِذَا َعَزَم األْمُر فَلَْو َصَدلُوا َّللاَّ

ٌْتُْم أَْن تُْفِسُدوا فًِ األْرِض{اآلٌة ]دمحم :   (ٕ)[ "ٕٕ - ٕٓتََولَّ
 [، ثبلثة وجوه:12]التوبة : وفً لوله تعالى:}َرُضوا بِؤَْن ٌَكُونُوا َمَع اْلَخَواِلِؾ{  

 .(ٖ)أحدها : مع المنافمٌن ، حكاه الماوردي عن مماتل
والثانً : أنهم خساس الناس وأدناهم مؤخوذ من لولهم فبلن خالفه أهله إذا كان دونهم ، لاله ابن 

 لتٌبة .
، وشمر (1)، ولتادة(2)، وعكرمة(ٙ)، ومجاهد(٘)الحسن، و(ٗ)والثالث : أنهم النساء، لاله ابن عباس

، وعبد الرحمن بن زٌد بن (ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، وأبً مالن(5)وشمر بن عطٌة
 .(ٗٔ)والكلبً ،(ٖٔ)أسلم

عن السدي :"}رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ{،: وهم النساء. رضوا بؤن ٌمعدوا كما  
 .(٘ٔ)لعدت النساء"
وختم هللا على للوبهم; بسبب [، أي:" 12لوله تعالى:}َوطُبَِع َعلَى لُلُوبِِهْم{ ]التوبة :  

 .(ٙٔ)نفالهم وتخلفهم عن الجهاد والخروج مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً سبٌل هللا"

 .(2ٔ)ٌمول : وختم هللا على للوب هإالء المنافمٌن" لال الطبري:" 
 .(1ٔ)أي : بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فً سبٌل هللا " لال ابن كثٌر:" 
: "}وطبع على للوبهم{، لال: ختم على -عز وجل -عٌد الممبري فً لول هللاعن س 
 .(ٔ)للوبهم"

                                                             
( منسوبا إلى هند بنت عتبة ، واألعٌار : جمٌع عٌر وهو الحمار ٙ٘ٙ/ٔهشام ) البٌت فً السٌرة النبوٌة البن(ٔ)

 .الحمار ، والعوارن : هن الحوابض
 .52ٔ-5ٙٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
مع الخوالؾ  ، ورجاعت تفسٌر مماتل بن سلٌمان، وإنما فّسره بالنساءـ فمال:"5ٖٓ/ٕانظر النكت والعٌون: (ٖ)

 11ٔ/ٕاتل بن سلٌمان:". انظر: تفسٌر ممٌعنً مع النساء
 .1٘5ٔ/ٙ(:صٕٗٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 حكاه دون ذكر اإلسناد. 1٘5ٔ/ٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٗٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓٙ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 حكاه دون ذكر اإلسناد. 1٘5ٔ/ٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٗٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 حكاه دون ذكر اإلسناد. 1٘5ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2)
حكاه دون ذكر  1٘5ٔ/ٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓٙ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)

 اإلسناد.
 حكاه دون ذكر اإلسناد. 1٘5ٔ/ٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٖٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 حكاه دون ذكر اإلسناد. 1٘5ٔ/ٙبً حاتم:انظر: تفسٌر ابن ا (ٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓٙ2ٔتفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .1٘5ٔ/ٙ(:صٕ٘ٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 حكاه دون ذكر اإلسناد. 1٘5ٔ/ٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٗٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1٘5ٔ/ٙ(:صٕ٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٖٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .52ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
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 .(ٕ)عن لتادة لوله: وطبع على للوبهم أي: بؤعمالهم فهم ال ٌفمهون" 
[، أي:" فهم ال ٌفمهون ما فٌه صبلحهم 12لوله تعالى:}فَُهْم اَل ٌَْفمَُهوَن{ ]التوبة :  
 .(ٖ)ورشادهم"
 .(ٗ): أي: "عن هللا مواعظه ، فٌتعظون بها" لال الطبري 
أي : ال ٌفهمون ما فٌه صبلح لهم فٌفعلوه ، وال ما فٌه مضرة لهم لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)فٌجتنبوه"
ما فً الجهاد وموافمة الرسول من السعادة وما فً التخلؾ عنه من  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٙ)الشماوة"
 الفوابد:
 بدون إذن من اإلمام.حرمة التخلؾ عن الجهاد  -ٔ
 فضل الجهاد بالمال والنفس فً سبٌل هللا. -ٕ
من فوابد اآلٌة: أن اإلنسان إذا لم ٌكن له إلبال على الحك، وكان للبه مرٌضاً فإنه ٌعالب  -ٖ

بزٌادة المرض; لموله تعالى: }َرُضوا ِبؤَْن ٌَكُونُوا َمَع اْلَخَواِلِؾ َوطُبَِع َعلَى لُلُوبِِهْم {; 
لذي فً للوب المنافمٌن: شبهات، وشهوات; فمنهم من علم الحك، لكن لم وهذا المرض ا

ٌُِرده; ومنهم من اشتبه علٌه; ولد لال هللا تعالى فً سورة النساء: }إن الذٌن آمنوا ثم 
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم ٌكن هللا لٌؽفر لهم وال لٌهدٌهم سبٌبًل{ 

فً سورة المنافمٌن: }ذلن بؤنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على [، ولال تعالى 2ٖٔ]النساء: 
 [.ٖللوبهم فهم ال ٌفمهون{ ]المنافمون: 

ِ العبَد هو من العبد; لموله تعالى: }َرُضوا بِؤَْن  -ٗ ومن فوابد اآلٌة: أن أسباب إضبلل َّللاَّ
ى: }فلما زاؼوا أزاغ هللا ٌَكُونُوا َمَع اْلَخَواِلِؾ َوُطبَِع َعَلى لُلُوبِِهْم {; ومثل ذلن لوله تعال

[، ولوله تعالى: }ونملب أفبدتهم وأبصارهم كما لم ٌإمنوا به أول ٘للوبهم{ ]الصؾ: 
[، ولوله تعالى: }فإن تولوا فاعلم أنما ٌرٌد هللا أن ٌصٌبهم ببعض ٓٔٔمرة{ ]األنعام: 
 [.5ٗذنوبهم{ ]المابدة: 

 
 المرآن

سُوُل َوال ِذٌَن آَمنُوا  ُم }لَِكِن الر  ٌَْراُت َوأُولَئَِن هُ َمعَهُ َجاَهُدوا بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َوأُولَِئَن لَُهُم اْلَخ
 [55({ ]التوبة : 55اْلُمْفِلُحوَن )
 التفسٌر:

إْن تخلَّؾ هإالء المنافمون عن الؽزو، فمد جاهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنون معه بؤموالهم وأنفسهم، 
 هم النصر والؽنٌمة فً الدنٌا، والجنة والكرامة فً اآلخرة، وأولبن هم الفابزون.وأولبن ل
سُوُل َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ َجاَهُدوا ِبؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم{ ]التوبة :   [، 11لوله تعالى:}لَِكِن الرَّ

 والمإمنون معه بؤموالهم أي:" إْن تخلَّؾ هإالء المنافمون عن الؽزو، فمد جاهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(2)وأنفسهم"
ٌمول تعالى ذكره : لم ٌجاهد هإالء المنافمون الذٌن التصصت لصصهم  لال الطبري:" 

المشركٌن ، لكن الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والذٌن صدلوا هللا ورسوله معه ، هم الذٌن جاهدوا المشركٌن 
 .(ٔ)فً جهادهم أموالهم واتعبوا فً لتالهم أنفسهم وبذلوها"بؤموالهم وأنفسهم ، فؤنفموا 

                                                                                                                                                                               
 .1٘5ٔ/ٙ(:صٕٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1٘5ٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .52ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (2)



ٕ11 
 

 .(ٕ)أي: إن تخلؾ هإالء ولم ٌجاهدوا فمد جاهد من هو خٌر منهم" لال البٌضاوي:" 
لال الرازي:" لما شرح حال المنافمٌن فً الفرار عن الجهاد بٌن أن حال الرسول والذٌن  

 فً طلب رضوان هللا والتمرب إلٌه.آمنوا معه بالضد منه، حٌث بذلوا المال والنفس 
ولوله: }لكن{ فٌه فابدة، وهً: أن التمدٌر أنه إن تخلؾ هإالء المنافمون عن الؽزو، فمد 
توجه إلٌه من هو خٌر منهم، وأخلص نٌة واعتمادا، كموله: }فإن ٌكفر بها هإالء فمد وكلنا بها 

 .(ٖ)["1ٖ{ ]فصلت: [ ولوله: }فإن استكبروا فالذٌن عند ربن15لوما{ ]األنعام: 
ٌَْراُت{ ]التوبة :   [، أي:" وأولبن لهم النصر والؽنٌمة فً 11لوله تعالى:}َوأُوَلبَِن لَُهُم اْلَخ

 .(ٗ)الدنٌا، والجنة والكرامة فً اآلخرة"
منافع الدارٌن النصر والؽنٌمة فً الدنٌا والجنة والكرامة فً  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(٘)اآلخرة"
مول : وللرسول وللذٌن آمنوا معه الذٌن جاهدوا بؤموالهم وأنفسهم ٌ لال الطبري:" 

 .(ٙ))الخٌرات( ، وهً خٌرات اآلخرة ، وذلن : نساإها ، وجناتها ، ونعٌمها"
 .(2)أي : فً الدار اآلخرة ، فً جنات الفردوس والدرجات العلى " لال ابن كثٌر:" 
ٌَْراُت{وفً    :(1)[، اربعة وجوه11]التوبة :  لوله تعالى:}َوأُولَبَِن لَُهُم اْلَخ

 أحدها : أنها ؼنابم الدنٌا ومنافع الجهاد .
 والثانً : فواضل العطاٌا .
 والثالث : ثواب اآلخرة .

ٌَْراٌت ِحَساٌن{ ] الرحمن :   [ . 2ٓوالرابع : ُحور الجنان ، من لوله تعالى :}فٌِِهنَّ َخ
ٌَْرة " ، كما لال الشاعر «[: الخٌرات]»لال الطبري:"   :(5)واحدتها " َخ

ٌَْرةِ الَمِلكاِت  بَبلِت                 َربَبلِت ِهْنٍد َخ  َولَمَْد َطعَْنُت َمَجاِمَع الرَّ

 .(ٓٔ)، من كل شًء ، الفاضلة«الخٌرة»و
 .(ٔٔ)[، أي:" وأولبن هم الفابزون"11لوله تعالى:}َوأُولَبَِن هُُم اْلُمْفِلُحوَن{ ]التوبة :  
 .(ٕٔ)الفابزون بالمطالب" لال البٌضاوي:أي:" 
ٌمول : وأولبن هم المخلدون فً الجنات ، البالون فٌها ، الفابزون  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)بها"

عن ابن عباس: "}وأولبن هم المفلحون{، أي: الذٌن أدركوا ما طلبوا، ونجوا من شر ما  
 .(ٗٔ)منه هربوا"

                                                                                                                                                                               
 .ٗٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .5ٔٔ/ٙٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٗٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .52ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
،  2ٕٙ:  ٔلرجل من بنً عدي ، عدي تٌم تمٌم ، وهو جاهلً، انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة الشعر  (5)

واللسان ) خٌر ( ، و " الرببلت " جمع " ربلة " ) بفتح الراء وسكون الباء ، أو فتحها ( ، وهً لحم باطن الفخذ 
بمعنى التفضٌل ، ٌمال : " رجل خٌر ، وامرأة . عنى أمًرا لبًٌحا . ولوله " خٌرة " ، مإنث " خٌر " ، صفة ، ال 

 .خٌرة " ، فإذا أردت التفضٌل للت : " فبلنة خٌر الناس "
 .٘ٔٗ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .٘ٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 . 1ٙٓٔ-1٘5ٔ/ٙ(:ص1ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٗٔ)
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لال: "سمعت أبا حازم ٌمول: إن هللا لٌعد للعبد من عن سعٌد بن عبد الرحمن الجمحً  
عبٌده فً الجنة لإلإة مسٌرة أربعة برد، أبوابها وؼرفها ومؽالٌمها لٌس فٌها فصم وال لصم، 
والجنة مابة درجة فثبلث منها ورق وذهب ولإلإة وزبرجد وٌالوت، وسبعة وتسعون ال ٌعلمها 

 .(ٔ)إال الذي خلمها"
فهم بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ما حصل لهم من الفوابد لال الرازي:" ولما وص 

 والمنافع. وهو أنواع:
، ٌتناول منافع الدارٌن، ألجل أن «الخٌرات»أولها: لوله: }وأولبن لهم الخٌرات{، واعلم أن لفظ 

 [.2ٓ، لموله تعالى: }فٌهن خٌرات حسان{ ]الرحمن: «الخٌرات الحور»اللفظ مطلك. ولٌل: 
}وأولبن هم المفلحون{، فموله: }لهم الخٌرات{ المراد منه الثواب. ولوله: }هم وثانٌها: لوله: 

 المفلحون{ المراد منه التخلص من العماب والعذاب. 
ٌحتمل أن تكون هذه  (ٕ)وثالثها: لوله:}أعد هللا لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدٌن فٌها{

ل تلن الخٌرات والفبلح على منافع الدنٌا، الجنات كالتفسٌر للخٌرات وللفبلح، وٌحتمل أن تحم
مثل الؽزو، والكرامة، والثروة، والمدرة، والؽلبة، وتحمل الجنات على ثواب اآلخرة. والفوز 

 .(ٖ)العظٌم عبارة عن كون تلن الحالة مرتبة رفٌعة، ودرجة عالٌة"
 الفوابد
 بٌان عظم األجر وعظٌم الجزاء ألهل اإلٌمان والجهاد. -ٔ
 لال هللا فً حك المإمنٌن المجاهدٌن أربعة أمور:  -ٕ

 كون الخٌرات لهم. -األول:
 كونهم مفلحٌن. -والثانً:
 وعد الجنات:  -والثالث:

 خلودهم فٌها. -والرابع:
 ثناء هللا تعالى على صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. -ٖ
 تعالى فً اآلٌة الكرٌمة فً اآلٌة الرد على الطاعنٌن على الصحابة الكرام، وذلن أن هللا -ٗ

بشر الصحابة المإمنٌن المجاهدٌن الذٌن كانوا مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بؤن لهم الخٌرات وبالفبلح 
وبالخلود فً الجنات،  فشهد هللا ألصحاب نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص الذٌن آمنوا، وشرفوا بالهجرة والجهاد 

وعظٌم الدرجات، وبشرهم برحمة منه ورضوان  فً سبٌل هللا بؤموالهم وأنفسهم بالفوز
وبالنعٌم الممٌم فً الجنات فهل هذه الشهادة وهذه البشارة تكون لموم علم هللا أنهم 
سٌرتدون من بعد عن دٌنهم وٌموتون وهم كفار؟، تعالى هللا عما ٌمول الظالمون علواً 

سُوُل َوالَِّذٌَن آَمنُوا مَ  عَهُ َجاَهُدوا بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َوأُوَلبَِن لَُهُم كبٌراً، لال تعالى: }لَِكِن الرَّ
ُ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِدٌَن  ٌَْراُت َوأُوَلبَِن هُُم اْلُمْفِلُحوَن * أََعدَّ َّللاَّ فٌَِها اْلَخ

 [15-11ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{]التوبة:
صحة خبلفة الخلفاء األربعة، إذ ال شن أن الخلفاء األربعة كانوا من  وفً اآلٌة إثبات -٘

المإمنٌن المجاهدٌن مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فثبت لهم الفبلح والخٌرات والخلود فً الجنات، 
وثبتت صحة خبلفتهم، وال مجال للطعن فٌهم وال فً ؼٌرهم من الصحابة رضً هللا 

 عنهم أجمعٌن.
 

 المرآن
ُ لَُهْم َجن اٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم )}أَعَ  ({ ]التوبة : 55د  ّللا 
55] 

                                                             
 . 1ٙٓٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔن ابً حاتم)أخرجه اب(ٔ)
 [. وسوؾ ٌؤتً تفسٌره إن شاء هللا.15]التوبة : (ٕ)
 .ٕٓٔ-5ٔٔ/ٙٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
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 التفسٌر:
أعدَّ هللا لهم ٌوم المٌامة جنات تجري ِمن تحت لصورها وأشجارها األنهار ماكثٌن فٌها أبًدا. 

 وذلن هو الفبلح العظٌم.
ُ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]التوبة : لوله   [، أي:" أعدَّ هللا 15تعالى:}أََعدَّ َّللاَّ

 .(ٔ)لهم ٌوم المٌامة جنات تجري ِمن تحت لصورها وأشجارها األنهار"
ٌمول تعالى ذكره : أعد هللا لرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وللذٌن آمنوا معه }جنات{،  لال الطبري:" 

 .(ٕ)وهً البساتٌن ، تجري من تحت أشجارها األنهار "
 .(ٖ)[، أي:" ماكثٌن فٌها أبًدا"15لوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{ ]التوبة :  
 .(ٗ)ا ، وال ٌظعنون عنها"ٌمول : البثٌن فٌها ، ال ٌموتون فٌه لال الطبري:" 
 .(٘)[، أي:" وذلن هو الفبلح العظٌم"15لوله تعالى:}ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{ ]التوبة :  
 .(ٙ)ٌمول : ذلن النجاء العظٌم ، والحّظ الجزٌل" لال الطبري:" 
 .(2)لال سعٌد بن جبٌر: " ٌعنً: ذلن الثواب الفوز العظٌم" 

 .(1)بالعظٌم اعتبارا بفوز الدنٌا"لال الراؼب: " ووصؾ الفوز 
 .(5)لال النسفً: " ألنه باق بخبلؾ الفوز فً الدنٌا فهو ؼٌر باق"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: بٌان فضب الصحابة الكراام وعدالتهم، إذ أن هللا تعالى ٌثنً  -ٔ

األموال واألنفس، وأخبر عن على الصحابة بمعاونتهم لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ونصرتهم لدٌنه ببذل 
نٌلهم الخٌرات وحسن العالبة والفوز الجلٌل األبدي. وهذا ٌستلزم عدالتهم رضً هللا 

 عنهم.
 بٌان ثواب طاعة هللا ورسوله وهو الخلود فً الجنة. -ٕ

من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات الثواب بالجنة; لموله: }لَُهْم َجنَّاٌت{، وهذا أمر معتمد  -ٖ
 الطوابؾ المسلمة. عند جمٌع

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: وصؾ الجنات بؤن األنهار المطردة تجري من تحت األشجار  -ٗ
والمصور، وما أجمله من منظر وما ألذَّه من َمْخبَر، اللهم اجعلنا منهم، لال 

 تعالى:}تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{.
لَّدون فٌها أبًدا; لموله: }َخاِلِدٌَن فٌَِها{، ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن أهل الجنة مخ -٘

ْت ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]آل عمران:  [ ٖٖٔوهً موجودة اآلن، فً السماوات; لال هللا تعالى: }أُِعدَّ
واإلعداد ٌكون مهٌَّؤ ألهله، والنبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم دخلها حٌن عُِرَج به 

 هً والنار. (ٔٔ)لام ٌصلً صبلة الكسوؾ ، وَمثُلَت له حٌن (ٓٔ)ورأى فٌها ما رأى
أن أن الفوز حمٌمة لٌس بالربح، بربح الدٌنار والدرهم، وإنما الربح العظٌم أو الفوز  -ٙ

 -أسؤل هللا أن ٌجعلنً وإٌاكم من الفابزٌن بها-العظٌم هو فوز اإلنسان بجنات النعٌم 
 ولهذا لال: }ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{.

                                                             
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .٘ٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘ٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .15ٔ/ ٖ(: ص 5ٙٓٗأخرجه ابن أبً حاتم )(2)
 .1ٖٔٔ/ ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (1)
 .11ٗ/ ٔتفسٌر النسفً: (5)
 ( من حدٌث أبً ذر.ٖٕٙ/ ٖٙٔ(، ومسلم )5ٖٗمتفك علٌه; البخاري )(ٓٔ)
 . 
 .( من حدٌث أنس بن مالنٖٙٔ/ 5ٖٕ٘(، ومسلم )ٓٗ٘متفك علٌه; البخاري )(ٔٔ)
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 المرآن
َ َوَرُسولَهُ َسٌُِصٌُب ال ِذٌَن َكفَرُ }َوَجاَء ا ُروَن ِمَن اأْلَْعَراِب ِلٌُْإَذَن لَُهْم َولَعََد ال ِذٌَن َكذَبُوا ّللا  وا ْلُمعَذِّ

 [5ٓ({ ]التوبة : 5ِٓمْنُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم )

 التفسٌر:
، وٌبٌنون له ما هم فٌه وجاء جماعة من أحٌاء العرب حول )المدٌنة( ٌعتذرون إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

من الضعؾ وعدم المدرة على الخروج للؽزو، ولعد لوم بؽٌر عذر أظهروه جرأة على رسول 
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص. سٌصٌب الذٌن كفروا من هإالء عذاب ألٌم فً الدنٌا بالمتل وؼٌره، وفً اآلخرة بالنار.

ُروَن ِمنَ   [، أي:" وجاء 5ٓاأْلَْعَراِب ِلٌُْإذََن لَُهْم{ ]التوبة :  لوله تعالى:}َوَجاَء اْلُمعَذِّ
جماعة من أحٌاء العرب حول )المدٌنة( ٌعتذرون إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وٌبٌنون له ما هم فٌه من 

 .(ٔ)الضعؾ وعدم المدرة على الخروج للؽزو"
ٌمول تعالى ذكره : }وجاء{، رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص }المعذرون من األعراب  لال الطبري:" 

 .(ٕ)لٌإذن لهم{، فً التخلؾ"
ثم بٌََّن تعالى حال ذوي األعذار فً ترن الجهاد ، الذٌن جاءوا رسول  لال ابن كثٌر:" 

وعدم المدرة على الخروج ، وهم من  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌعتذرون إلٌه ، وٌبٌنون له ما هم فٌه من الضعؾ ،
 .(ٖ)أحٌاء العرب ممن حول المدٌنة"

والمعذر إما من عذر فً األمر إذا لصر فٌه موهما أن له عذرا وال  لال البٌضاوي:" 
 .(ٗ)عذر له، أو من اعتذر إذا مهد العذر"

، «أنذر لد أعذر من»هو المجتهد البالػ فً العذر، ومنه لولهم: «: المعذر»لال الفخر:"  
وعلى هذه المراءة، فمعنى اآلٌة: أن هللا تعالى فصل بٌن أصحاب العذر وبٌن الكاذبٌن، 

 .(٘)هم الذٌن أتوا بالعذر"« المعذرون»فـ
ُروَن ِمَن اأْلَْعَراِب ِلٌُْإذََن لَُهْم{ ]التوبة : وفً    :(ٙ)[، وجهان5ٓلوله تعالى:}َوَجاَء اْلُمعَذِّ

فً أحد -، ومجاهد(2)ك اعتذروا به فعذروا ، لاله ابن عباسأحدهما : أنهم المعتذرون بح
 .(5)، وهو تؤوٌل لراءة من لرأها بالتخفٌؾ. وهو اختٌار ابن كثٌر(1)لولٌه

، مخففةً ، وٌمول : هم أهل «َوَجاَء اْلُمْعِذُرونَ »عن الضحان لال : كان ابن عباس ٌمرأ :  
 .(ٓٔ)العذر"

، وتؤوٌل (ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)بالكذب ، لاله الحسنوالثانً : هم الممصرون المعتذرون 
من لرأها بالتشدٌد ، ألنه إذا خفؾ مؤخوذ من العذر، وإذا شدد مؤخوذ من التعذٌر ، والفرق 

 بٌنهما أن العذر حك والعذٌر كذب.
عن ٌونس لال: "كان الحسن ٌمرأ: وجاء المعذرون من األعراب لال: اعتذروا بشًء  
 .(ٔ)لٌس بحك"

                                                             
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .52ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٙٔمفاتٌح الؽٌب: (٘)
 .5ٖٔ/ٕ، والنكت والعٌون:2ٔٗ-ٙٔٗ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓ2ٖٔمانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٖٔ/ٗٔ(:ص2ٓ2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .51ٔ/ٗكثٌر:انظر: تفسٌر ابن  (5)
 .ٙٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓ2ٖٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٖٔ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٙٓٔ/ٙ(:صٕٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓ2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓ2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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عن أبً إسحاق :"}وجاء المعذرون من األعراب{، ذكر لً: أنهم نفر من بنً ؼفار  
 .(ٕ)"-ملسو هيلع هللا ىلص -جاءوا فاعتذروا فلم ٌعذرهم رسول هللا

وجاء »خفٌفة، لال: بنو ممرن، ومن لرأها « وجاء المعذرون»من لرأها لال السدي:" 
 .(ٖ)، لال: الذٌن لهم عذر"«المعذرون من األعراب

عن مجاهد : "}وجاء المعذرون من األعراب{، لال : نفر من بنً ؼفار ، جاءوا 
 .(ٗ)فاعتذروا ، فلم ٌعذرهم هللا"

وروي عن ابن إسحاق لال : "كان المعذرون ، فٌما بلؽنً ، نفًرا من بنً ِؼفاٍر ، منهم : 
: }وال على خفاؾ بن أٌماء بن َرَحضة ، ثم كانت المصة ألهل العذر ، حتى انتهى إلى لوله 

 .(٘)الذٌن إذا ما أتون لتحملهم{، اآلٌة"
َ َوَرسُولَهُ{ ]التوبة :  [، أي:" ولعد لوم بؽٌر عذر 5ٓلوله تعالى:}َولَعََد الَِّذٌَن َكذَبُوا َّللاَّ

 .(ٙ)أظهروه جرأة على رسول هللا صلى هللا علٌه"
 (2)أي : ولعد آخرون من األعراب عن المجًء لبلعتذار"لال ابن كثٌر:"

}ولعد{، عن المجًء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والجهاد معه}الذٌن كذبوا هللا  لال الطبري:" 
 .(1)ورسوله{، ولالوا الكذب ، واعتذُروا بالباطل منهم "

[، أي:" سٌصٌب الذٌن 5ٓلوله تعالى:}َسٌُِصٌُب الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]التوبة :  
 .(5)من هإالء عذاب ألٌم فً الدنٌا بالمتل وؼٌره، وفً اآلخرة بالنار"كفروا 
ٌمول تعالى ذكره : سٌُصٌب الذٌن جحدوا توحٌد هللا ونبوة نبٌه دمحم صلى  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)هللا علٌه وسلم منهم ، عذاٌب ألٌم "
فإن منهم } سٌصٌب الذٌن كفروا منهم{، من األعراب أو من المعذرٌن، لال البٌضاوي:" 

 .(ٔٔ)من اعتذر لكسله ال لكفره عذاب ألٌم بالمتل والنار"

 .(ٕٔ)عن ابن عباس فً لوله: "}عذاب ألٌم{، ٌمول: نكال" 
أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن أبً العالٌة، فً لوله: }ولهم عذاب ألٌم{، لال: األلٌم  

  .(ٖٔ)الموجع فً المرآن كله"
سعٌد بن جعفر، والضحان بن مزاحم، ولتادة وأبو لال ابن أبً حاتم: " وكذلن فسره 
 .(ٗٔ)مالن، وأبو عمران الجونً، ومماتل بن حٌان"

 .(٘ٔ)لال الثعلبً: أي: "وجٌع ٌخلص وجعه إلى للوبهم، وهو بمعنى مإلم"
، فً كبلم العرب معناه مإلم أي موجع، مثل السمٌع بمعنى «ألٌم»لال المرطبً: " 

 :(ٙٔ)إببلالمسمع، لال ذو الرمة ٌصؾ 

                                                                                                                                                                               
 .1ٙٓٔ/ٙ(:صٕٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٙٓٔ/ٙ(:صٖٕٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٙٓٔ/ٙ(:صٕٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓ2٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٔٗ-1ٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓ22ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .51ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٙٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .1ٙٔٔ/ٙ(:صٕٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٗٗ/ ٔ(: ص 5ٔٔتفسٌر ابن أبً حاتم ) (ٖٔ)
 .ٗٗ/ ٔأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ص (ٗٔ)
 .ٗ٘ٔ/ ٔتفسٌر الثعلبً: (٘ٔ)
، لال الباهلً فً شرحه: شمردالت: هً نوق طوال سراع، وٌصّن ٌضرب، ووهج، أي 22ٙ/ ٕدٌوانه: (ٙٔ)
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 (ٔ) ونرفع من صدور شمردالت               ٌُصن وجوهها وهج ألٌم
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة : ثبوت الجزاء على العمل لموله:}َسٌُِصٌُب الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْنُهْم  -ٔ

 َعذَاٌب أَِلٌٌم{.
 بذنب.; لموله ومنها: أن العموبات ال تكون إال بؤسباب. أي: أن هللا ال ٌعذب أحداً إال -ٕ

 تعالى: }َسٌُِصٌُب الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{.
ومنها: ذم الكذب، وأنه سبب للعموبة; فإن الكذب من ألبح الخصال; ولد بٌن رسول هللا  -ٖ

 (ٕ)ث كذب .."ملسو هيلع هللا ىلص أن الكذب من خصال المنافمٌن، فمال ملسو هيلع هللا ىلص "آٌة المنافك ثبلث: إذا حدَّ 
 الحدٌث; والكذب مذموم شرعاً، ومذموم عادة، ومذموم فطرة أٌضاً.

 ومنها: الوعٌد الشدٌد للمنافمٌن; لموله تعالى: }َسٌُِصٌُب الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{. -ٗ
 

 
 المرآن

عَفَاِء َواَل َعلَى اْلَمْرَضى َواَل َعلَى ال ِذٌَن  ٌَْس َعلَى الضُّ ِ }لَ اَل ٌَِجُدوَن َما ٌُْنِفمُوَن َحَرٌج إِذَا نََصُحوا َّلِل 
ُ َغفُوٌر َرِحٌٌم )  [5ٔ({ ]التوبة : 5َٔوَرسُوِلِه َما َعلَى اْلُمْحِسنٌَِن ِمْن َسبٌٍِل َوّللا 

 التفسٌر:
لٌس على أهل األعذار ِمن الضعفاء والمرضى والفمراء الذٌن ال ٌملكون من المال ما ٌتجهزون 

للخروج إثم فً المعود إذا أخلصوا هلل ورسوله، وعملوا بشرعه، ما على َمن أحسن ممن منعه به 
العذر عن الجهاد مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ناصح هلل ولرسوله من طرٌك ٌعالب ِمن لِبَِله وٌإاخذ 

 علٌه. وهللا ؼفور للمحسنٌن، رحٌم بهم.
 فً سبب نزول اآلٌة، وجهان:

. فكنت أكتب براءة، فإنً لواضع -ملسو هيلع هللا ىلص -عن زٌد بن ثابت لال: "كنت أكتب لرسول هللا أحدهما:
ٌنظر ما ٌنزل علٌه، إذ جاء أعمى، فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -الملم على أذنً إذ أمرنا بالمتال، فجعل رسول هللا

وال على المرضى وال على كٌؾ بً ٌا رسول هللا، وأنا أعمى؟ فنزلت: }لٌس على الضعفاء 
الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفمون حرج إذا نصحوا هلل ورسوله{، لال: نزلت فً عابذ ابن عمرو وفً 

 .(ٖ)ؼٌره"
وعن لتادة: }لٌس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفمون  

 .(ٗ)حرج إذا نصحوا هلل ورسوله{، نزلت فً عابذ بن عمرو"
ن ابن عباس، لوله: "}تولوا وأعٌنهم تفٌض من الدمع حزنا أال ٌجدوا ما ٌنفمون{، عوالثانً: 

أمر الناس أن ٌنبعثوا ؼازٌن معه، فجاءت عصابة من أصحابه فٌهم:  -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن رسول هللا
وهللا ما أجد ما أحملكم » -ملسو هيلع هللا ىلص -عبد هللا بن مؽفل فمالوا: ٌا رسول هللا، احملنا فمال لهم رسول هللا

محمبل،  ، وعزٌز علٌهم أن ٌحبسوا عن الجهاد، وال ٌجدون نفمة، وال« علٌه فتولوا ولهم بكاء
فلما رأى هللا عز وجل حرصهم على محبته ومحبة رسوله، أنزل عذرهم فً كتابه فمال: }لٌس 

  .(٘)"لدمع{ اآلٌةعلى الضعفاء وال على المرضى{ إلى لوله: }تولوا وأعٌنهم تفٌض من ا

                                                                                                                                                                               

 .شدٌدحّر 
 .51ٔ/ ٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
; وأخرجه مسلم ص ٖٖ: عبلمات المنافك، حدٌث رلم ٕٗ، كتاب اإلٌمان، باب ٘أخرجه البخاري ص (ٕ)

 .5٘[ 2ٓٔ] ٕٔٔ: خصال المنافك، حدٌث رلم ٕ٘، كتاب اإلٌمان، باب 5ٓٙ
 .1ٙٔٔ/ٙ(:صٕ٘ٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓ21ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 كذا الترلٌم بالمطبوع! .1ٙٗٔ-1ٖٙٔ/ٙ(:صٕٓٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
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عَفَاِء َواَل َعَلى اْلَمْرَضى َواَل َعلَى الَِّذٌَن اَل ٌَِجُدوَن َما ٌُْنِفمُوَن   ٌَْس َعلَى الضُّ لوله تعالى:}لَ
[، أي:" لٌس على أهل األعذار ِمن الضعفاء والمرضى والفمراء الذٌن ال 5َٔحَرٌج{ ]التوبة : 

 .(ٔ)إثم فً المعود"ٌملكون من المال ما ٌتجهزون به للخروج 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: لٌس على أهل الزمانة وأهل العجز عن السفر والؽزو،  

 .(ٕ)وال على المرضى، وال على من ال ٌجد نفمة ٌتبلػ بها إلى مؽزاه حرج، وهو اإلثم"
 ، ها هنا أربعة أوجه:«الضعفاء»وفً 

 .(ٖ)أحدها : أنهم الصؽار لضعؾ أبدانهم
 .(ٗ)المجانٌن لضعؾ عمولهم الثانً :

الثالث : العمٌان لضعؾ بصرهم. كما لٌل فً تؤوٌل لوله تعالى فً شعٌب:}إِنَّا َلنََراَن فٌَِنا 
 .(٘)[، أي: ضرٌراً  5َٔضِعٌفاً{ ] هود : 

 . (2)، والشٌخ الكبٌر. لاله مماتل(ٙ)والرابع: أنهم الّزمنى
}الذٌن ال ٌجدون{: الفمراء. ولٌل: هم لال الزمخشري:" }الضعفاء{: الهرمى والزمنى. و 

 .(1)مزٌنة وجهٌنة وبنو عذرة"
ابن لهٌعة، "أن أبا شرٌح الكعبً كان من الذٌن لال هللا: }وال على الذٌن ال ٌجدون عن  

 .(5)ما ٌنفمون حرج إذا نصحوا هلل ورسوله{"
ِ َوَرسُوِلِه{ ]التوبة :   إذا أخلصوا هلل ورسوله، [، أي:" 5ٔلوله تعالى:}إِذَا نََصُحوا ّلِلَّ

 .(ٓٔ)وعملوا بشرعه"
لال الطبري:أي:" إذا نصحوا هلل ولرسوله فً مؽٌبهم عن الجهاد مع رسول هللا صلى  

 .(ٔٔ)هللا علٌه وسلم"
فلٌس على هإالء َحَرج إذا لعدوا ونصحوا فً حال لعودهم ، ولم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)ً حالهم هذا"ٌرجفوا بالناس ، ولم ٌُثَبِّطوهم، وهم محسنون ف
ِ َوَرسُوِلِه{ ]التوبة :    :(ٖٔ)وجهان [، 5ٔوفً لوله تعالى:}إِذَا َنَصُحوا ّلِلَّ

 أحدهما : إذا بربوا من النفاق .
 الثانً : إذا لاموا بحفظ المخلفٌن من الذراري والمنازل.

لال الماوردي:" فإن لٌل بالتؤوٌل األول كان راجعاً إلى جمٌع من تمدم ذكره من  
الضعفاء . والمرضى الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفمون ، وإن لٌل بالتؤوٌل الثانً كان راجعاً إلى الذٌن 

 .(ٗٔ)ال ٌجدون ما ٌنفمون خاصة"
لال الزمخشري:" النصح هلل ورسوله: اإلٌمان بهما، وطاعتهما فً السر والعلن،  

 .(ٔ)وتولٌهما، والحب والبؽض فٌهما كما ٌفعل الموالً الناصح بصاحبه"

                                                             
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
طلبة والمتلى واألسرى والهلكى والصعمى. انظر: سابر أصحاب اآلفات كالمرضى والصرعى والجرحى وهم (ٙ)

 ٓ٘طلبة الطلبة، النسفً:
 .15ٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (1)
 .1ٙٔٔ/ٙ(:صٕٙٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .51ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٖٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٗٔ)
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عن أبً ثمامة لال: "لال الحوارٌون: ٌا روح هللا، أخبرنا من الناصح هلل؟ لال: الذي  
ٌإثر حك هللا على حك الناس، وإذا حدث له أمران، أو بدا له أمر الدنٌا وأمر اآلخرة، بدأ بالذي 

 .(ٕ)لآلخرة ثم ٌفرغ للذي للدنٌا"
[، أي:" ما على َمن أحسن ممن 5ٔ]التوبة : لوله تعالى:}َما َعلَى اْلُمْحِسِنٌَن ِمْن َسبٌٍِل{   

منعه العذر عن الجهاد مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ناصح هلل ولرسوله من طرٌك ٌعالب ِمن لِبَِله 
 .(ٖ)وٌإاخذ علٌه"
لال الطبري:" ٌمول: لٌس على من أحسن فنصح هلل ولرسوله فً تخّلفه عن رسول هللا  
ق علٌه فٌعالب من لبله"ملسو هيلع هللا ىلص عن  الجهاد معه، لعذر ٌعذر به، طرٌٌك ٌتطرَّ

(ٗ). 
 .(٘)لال الزمخشري:" معنى: ال سبٌل علٌهم: ال جناح علٌهم. وال طرٌك للعاتب علٌهم" 
عن األوزاعً: خرج الناس إلى االستسماء، فمام فٌهن ببلل بن سعد فحمد هللا وأثنى علٌه  

ممرٌن باإلساءة؟ لالوا: اللهم نعم، لال: اللهم إنا نسمعن تمول: ثم لال: ٌا معشر من حضر، ألستم 
}ما على المحسنٌن من سبٌل{، ولد ألررنا باإلساءة فاؼفر لنا وارحمنا، واسمنا، ورفع ٌدٌه 

 .(ٙ)ورفعوا أٌدٌهم، فسموا"
ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]التوبة :    [، أي:" وهللا ؼفور للمحسنٌن، رحٌم5ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(2)بهم"

لال الطبري:" ٌمول: وهللا ساتر على ذنوب المحسنٌن، ٌتؽمدها بعفوه لهم عنها =  
 .(1)}رحٌم{، بهم، أن ٌعالبهم علٌها"

ن سعٌد بن جبٌر فً لوله: "}وهللا ؼفور{، لما كان منهم فً الشرن، }رحٌم{ بهم بعد ع 
 .(5)التوبة"
 الفوابد:

لد تكون لبله، ال  لدرة هً مناط األمر والنهً، وهذهمن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن للعبد  -ٔ
ٌجب أن تكون معه، والمدرة التً بها الفعل ال بد أن تكون مع الفعل، ال ٌجوز أن ٌوجد 
الفعل بمدرة معدومة، وأما المدرة التً من جهة الصحة والوسع، والتمكن وسبلمة 

له تعالى المنافمٌن: }لو استطعنا فمد تتمدم األفعال. وهذه المدرة المذكورة فً لو -اآلالت 
لخرجنا معكم{. وكذبهم فً ذلن المول، ولو كانوا أرادوا االستطاعة التً هً حمٌمة لدرة 

ما كانوا بنفٌهم عن أنفسهم كاذبٌن، وحٌث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلن المرض  -الفعل 
لمرضى{ إلى أن أو فمد المال، على ما بٌن تعالى بموله: }لٌس على الضعفاء وال على ا

 .(ٓٔ)[5ٖ]التوبة:لال: }إنما السبٌل على الذٌن ٌستؤذنونن وهم أؼنٌاء{
ومنها: أن هللا تعالى ال ٌكلؾ اإلنسان مع عجزه، إنما ٌكلفه إذا كان لادراً، وكذلن إذا  -ٕ

كان فاهماً، ولذلن أسمط هللا التكالٌؾ عن األطفال لكونهم ؼٌر لادرٌن وال فاهمٌن، 
العمول لنمصهم معنوٌاً، وكذلن أسمطها عن العاجزٌن فً لوله  وأسمطها عن فالدي

َعفَاِء َوال َعلَى اْلَمْرَضى َوال َعلَى الَِّذٌَن ال ٌَِجُدوَن َما  ٌَْس َعلَى الضُّ تعالى فً الجهاد: }َل
[ ، ٌعنً: لٌس علٌهم حرج فً أن ٌتخلفوا عن الجهاد، مثل 5ٌُٔنِفمُوَن َحَرٌج{ ]التوبة:

                                                                                                                                                                               
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٙٔٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .1ٕٙٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (2)
 .5ٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٙٔ/ٙ(:صٕٓٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٗٗانظر: شرح الطحاوٌة: (ٓٔ)



ٕ5ٙ 
 

ٌعون أن ٌخوضوا المعارن، وكذلن المرضى ال ٌستطٌعون، وكذلن هإالء ال ٌستط
الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفمون، ال ٌجدون مركوباً أو ال ٌجدون عدة، فهإالء أسمط هللا عنهم 
ٌِْه َسبٌِبًل{ ]آل  ً الحج بموله: }َمْن اْستََطاَع إِلَ الجهاد، كما أسمط عن العاجز مالٌا

زاد والراحلة فً بعض األحادٌث واآلثار، فدل على [ ، وفسرت )سبٌبًل( : بال52عمران:
أن االستطاعة: لدرة العبد من حٌث المال ومن حٌث البدن، فإذا كان ذلن الفعل ٌستدعً 
ماالً كالحج والجهاد سمط عنه إذا فمد المال، وإذا كان ال ٌستدعً ماالً كالمرٌب من مكة 

أو عاجزاً بدنٌاً سمط عنه، والجهاد ولكنه ٌستدعً لوة البدن، وكان هذا اإلنسان مرٌضاً 
كذلن ٌسمط عنه إذا كان عاجزاً بدنٌاً، وأما إذا كان عاجزاً مالٌاً، ولكن هنان من تكفل به 

 وجهزه فإنه ال ٌسمط عنه.
وكذلن العبادات البدنٌة المحضة إذا كان فٌها مشمة فإنها تسمط أو تإجل، مثل: 

ستطٌع أن ٌصوم وهو مرٌض، ال ٌستطٌع الصٌام فً السفر أو فً المرض، ٌمال: ال ٌ
أن ٌصوم وهو مسافر لمشمة السفر، فٌإجل الصٌام، وكذلن بمٌة األعذار، أما الصبلة 
فإنها عمل بدنً; فؤلجل ذلن تتولؾ أفعالها على الموة والمدرة، فإذا لم ٌستطع أن ٌحصل 

ع الحصول على على الماء سمطت عنه الطهارة بالماء، واكتفى بالتٌمم، ٌمال: ال ٌستطٌ
الماء أو ال ٌستطٌع استعمال الماء لمرض أو حرق أو نحو ذلن، وكذلن فعل الصبلة: إذا 
ً صلى  لم ٌستطع أن ٌصلً وهو لابم صلى وهو جالس، فإن عجز عن الصبلة جالسا
ً كما فً بعض الرواٌات، فمن عجز عن نوع من االستطاعة  على جنب أو مستلمٌا

عه، وٌعرؾ ذلن العرب فً كل شًء حتى ٌمول بعضهم: إذا البدنٌة انتمل إلى ما ٌستطٌ
ً فدعه وجاوزه إلى ما تستطٌُع أراد بذلن األمور العادٌة، أي: األفعال  لم تستطع شٌبا
المحسوسة، فمثبلً: الحرؾ تختلؾ، فاإلنسان الذي معه لوة بدنٌة ٌستطٌع أن ٌحمل 

وآخر ال ٌستطٌع ذلن، ولكن األثمال، فهذا ٌحترؾ هذه الحرفة، ولد تكون أكثر أجرة، 
ٌستطٌع أن ٌعمل األعمال التً لٌس فٌها حمل وال أثمال، كحراسة أو ما أشبهها، فالناس 

 .(ٔ)ٌتفاوتون فً االستطاعة
ومنها: أنه ال حرج على أصحاب األعذار الذٌن ذكر هللا تعالى فً لوله }لٌس على  -ٔ

وفً هذه اآلٌة }وال األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على المرٌض حرج{ 
على الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفمون{ حرج وبشرط طاعة هللا والرسول فٌما ٌستطٌعون 
والنصح هلل والرسول بالمول والعمل وترن التثبٌط والتخذٌل واإلرجاؾ من اإلشاعات 

 المضادة لئلسبلم والمسلمٌن.
 المإمنٌن.مظاهر الكمال الدمحمي فً تواضعه ورحمته وبره وإحسانه إلى  -ٕ
; وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٖ

 وفعل.
 .(ٕ)هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة«: الؽفور»فـ -
، معناه: الستار لذنوب عباده (ٖ)«الؽفار"»أن «: الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً: 
منصرفا إلى مؽفرة الذنوب «: الؽفور»لدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى فً ا

 .(ٔ)فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"

                                                             
 (]دروس صوتٌة مرلم آلٌات[.1ٙانظر: شرح الطحاوٌة البن جبرٌن: الدرس) (ٔ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٕ)
بد لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من الع(ٖ)

 [. 1ٕ: }وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ ]طه:-سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌل لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن  

أفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال ألنه ٌستر سداه; فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ور
ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فٌعٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: وهو 
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 .(ٕ) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«:الرحٌم»و -
، (ٖ)أي الموصل للرحمة من ٌشاء من عباده"«:الرحٌم»لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"

صٌؽة مبالؽة، أو صفة مشبهة من الرحمة; والرحمة صفة من صفات هللا سبحانه وهو "
وتعالى الذاتٌة الفعلٌة; فهً باعتبار أصل ثبوتها هلل صفة ذاتٌة; وباعتبار تجدد من 
ٌرحمه هللا صفة فعلٌة; ولهذا علمها هللا سبحانه وتعالى بالمشٌبة فً لوله تعالى: }ٌعذب 

وأهل ، [، فهً صفة حمٌمٌة ثابتة هلل عز وجلٕٔلعنكبوت: من ٌشاء وٌرحم من ٌشاء{ ]ا
ٌمولون: إن الرحمة ؼٌر حمٌمٌة; وأن  -واألصح أن نسمٌهم أهل التحرٌؾ-التؤوٌل 

المرادبرحمة هللا إحسانه; أو إرادة اإلحسان; فٌفسرونها إما باإلرادة; وإما بالفعل; وهذا 
رلة، ولٌن; والرلة، واللٌن ال ال شن أنه خطؤ; وحجتهم: أنهم ٌمولون: إن الرحمة 

تناسبان عظمة الخالك سبحانه وتعالى; فنمول لهم: إن هذه الرحمة رحمة المخلوق; أما 
رحمة الخالك فإنها تلٌك به سبحانه وتعالى; وال تتضمن نمصاً; فهو ذو رحمة بالؽة، 

 .(ٗ)وسلطان تام; فبل ٌرد بؤسه عن الموم المجرمٌن"
أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة ٌستفاد ومنها: إثبات ما ذكره -ٗ

الذي  -منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها; فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، والصفة، واألثر 
 .(٘) -هو الحكم المترتب علٌه 

 
 المرآن

ٌِْه تََول ْوا َوأَْعٌُنُُهْم تَِفٌُض ِمَن  }َواَل َعلَى ال ِذٌَن إِذَا َما أَتَْوَن ِلتَْحِملَُهْم لُْلتَ  اَل أَِجُد َما أَْحِملُكُْم َعلَ
 [5ٕ({ ]التوبة : 5ٕالد ْمعِ َحَزنًا أاَل  ٌَِجُدوا َما ٌُْنِفمُوَن )

 التفسٌر:

وكذلن ال إثم على الذٌن إذا ما جاإون ٌطلبون أن تعٌنهم بحملهم إلى الجهاد للت لهم: ال أجد ما 
ه من الدواّبِ، فانصرفوا عنن، ولد فاضت أعٌنهم َدمعًا أسفًا على ما فاتهم من شرؾ أحملكم علٌ

 الجهاد وثوابه; ألنهم لم ٌجدوا ما ٌنفمون، وما ٌحملهم لو خرجوا للجهاد فً سبٌل هللا.
 نزلت هذه اآلٌة، على ألوال : اختلؾ فٌمن

، وحجر بن (ٙ)بن عمرو السلمًأحدها : أنها نزلت فً العرباض بن سارٌة ، لاله عبد الرحمن 
 .(2)حجر الكبلعً

 .(1)والثانً : أنها نزلت فً عبد هللا بن األزرق وأبً لٌلى ، لاله السدي
ن السدي لوله: "}وال على الذٌن إذا ما أتون لتحملهم للت ال أجد ما أحملكم علٌه{، ع 

اآلخر: أبو لٌلى فسؤلوا، لال: ألبل رجبلن من األنصار، أحدهما ٌمال له: عبد هللا بن األزرق و
أن ٌحملهم فٌخرجون معه فمال: ال أجد ما أحملكم علٌه. فبكوا حزنا أال ٌجدوا ما  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبً
 .(5)ٌنفمون"

 .(ٓٔ)والثالث : أنها نزلت فً بنً ممّرن من ُمزٌنة ، لاله مجاهد

                                                                                                                                                                               

-ٕ٘/ٔفٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها". ]شؤن الدعاء:
 ج العروس، مادة"ؼفر"[.، وانظر: اللسان وتاٖ٘
 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٔ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٕ)
 .٘/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتحة والبمرة: (ٖ)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن:الفاتحة والبمرة: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٕانظر: تسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (٘)
 .ٕٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓ1ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓ1ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٙٗٔ/ٙ(:صٕٔٓٓٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٙٗٔ/ٙ(:صٕٔٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٗٔ(:ص2ٓ1٘ٔ )-(2ٓ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
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زنً :"وكان إذا حدث كثٌر بن عبد هللا بن عمرو المعن دمحم بن خالد بن عثمة وروي  
أنزل هللا فٌهم :}وال على الذٌن إذا ما أتون  أحد النفر الذٌن -لال: أبً وهللا، ٌعنً جده عمرا

 .(ٔ)" لتحملهم للت ال أجد ما أحملكم علٌه تولوا{ اآلٌة
 .(ٖ)، ودمحم بن إسحاق(ٕ)والرابع : أنها نزلت فً سبعة من لبابل شتى ، لاله دمحم بن كعب

معشر ، عن دمحم بن كعب وؼٌره لال : "جاء ناٌس من أصحاب رسول هللا صلى عن أبً  
هللا علٌه وسلم ٌستحملونه ، فمال : }ال أجد ما أحملكم علٌه{! فؤنزل هللا : }وال على الذٌن إذا ما 
أتون لتحملهم{، اآلٌة. لال : هم سبعة نفر : من بنً عمرو بن عوؾ : سالم بن عمٌر ومن بنً 

بن عمرو ومن بنً مازن بن النجار : عبد الرحمن بن كعب ، ٌكنى أبا لٌلى ومن  والؾ : هرمً
بنً المعلى : سلمان بن صخر ومن بنً حارثة : عبد الرحمن بن ٌزٌد ، أبو عبلة ، وهو الذي 
 .(ٗ)تصدق بعرِضه فمبله هللا منه ومن بنً َسِلمة : عمرو بن ؼنمه ، وعبد هللا بن عمرو المزنً"

 .(ٗ)المزنً"
إسحاق لوله : "}وال على الذٌن إذا ما أتون لتحملهم{، إلى لوله : }حزًنا{، وهم عن ابن  

 .(٘)البكاإون ، كانوا سبعة"
 .(ٙ)والخامس: أنها نزلت فً عبدهللا بن مؽفل وأصحابه. لاله ابن عباس

عن ابن عباس، لوله: "}تولوا وأعٌنهم تفٌض من الدمع حزنا أال ٌجدوا ما ٌنفمون{،  
أمر الناس أن ٌنبعثوا ؼازٌن معه، فجاءت عصابة من أصحابه فٌهم:  -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا وذلن أن رسول

وهللا ما أجد ما أحملكم » -ملسو هيلع هللا ىلص -عبد هللا بن مؽفل فمالوا: ٌا رسول هللا، احملنا فمال لهم رسول هللا
محمبل،  ال ٌجدون نفمة، وال، وعزٌز علٌهم أن ٌحبسوا عن الجهاد، و« علٌه فتولوا ولهم بكاء

فلما رأى هللا عز وجل حرصهم على محبته ومحبة رسوله، أنزل عذرهم فً كتابه فمال: }لٌس 
  .(2)"على الضعفاء وال على المرضى{ إلى لوله: }تولوا وأعٌنهم تفٌض من الدمع{ اآلٌة

هللا بن مؽفل عن الربٌع بن أنس :"عن أبً العالٌة عن عبد وأخرج ابن أبً حاتم بسنده  
وكان أحد هإالء الذٌن ذكروا فً هذه اآلٌة: وال على الذٌن إذا ما أتون لتحملهم للت ال أجد ما 

 .(1)أحملكم علٌه اآلٌة"
 .(5)والسادس: أنها نزلت فً أبً موسى وأصحابه ، لاله الحسن

ٌِْه{ ]التوبة :  لوله تعالى:}َواَل َعلَى الَِّذٌَن إِذَا َما أَتَْوَن ِلتَْحِملَُهْم لُْلتَ   اَل أَِجُد َما أَْحِملُكُْم َعلَ
[، أي:" وكذلن ال إثم على الذٌن إذا ما جاإون ٌطلبون أن تعٌنهم بحملهم إلى الجهاد للت 5ٕ

لهم: ال أجد ما أحملكم علٌه من الدواّبِ"
(ٔٓ). 

ٌمول تعالى ذكره : وال سبٌل أًٌضا على النفر الذٌن إذا ما جاءون ،  لال الطبري:" 
لتحملهم ، ٌسؤلونن الُحْمبلن ، لٌبلؽوا إلى مؽزاهم لجهاد أعداِء هللا معن ، ٌا دمحم ، للت لهم : ال 

 .(ٔٔ)أجد َحُمولةً أحملكم علٌها"
لمد خلفتم بالمدٌنة ألواما، ما أنفمتم من نفمة، وال » -ملسو هيلع هللا ىلص -عن الحسن لال: لال رسول هللا 

نٌبل، إال ولد شاركوكم فً األجر، ثم لرأ وال على الذٌن إذا ما  لطعتم وادٌا، وال نلتم من عدو
 .(ٔ)أتون لتحملهم للت ال أجد اآلٌة"

                                                             
 .1ٖٙٔ-1ٕٙٔ/ٙ(:صٕٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٗٔ(:ص2ٓ11ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٗٔ(:ص2ٓ15ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٗٔ(:ص2ٓ11ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٗٔ(:ص2ٓ15ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 كذا الترلٌم بالمطبوع! .1ٙٗٔ-1ٖٙٔ/ٙ(:صٕٓٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 كذا الترلٌم بالمطبوع! .1ٙٗٔ-1ٖٙٔ/ٙ(:صٕٓٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٕٙٔ/ٙ(:صٕٕٓٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕٖ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ٌِْه{ وفً   لوله تعالى:}َواَل َعلَى الَِّذٌَن إِذَا َما أَتَْوَن ِلتَْحِملَُهْم لُْلَت اَل أَِجُد َما أَْحِملُكُْم َعلَ
 [، وجهان:5ٕ]التوبة : 

 .(ٕ)لهم زاداً وماءا، ألنهم طلبوا ما ٌتزودون به ، لاله أنس بن مالنأحدهما : أنه لم ٌجد 
 .(ٗ)، وإبراهٌم بن أدهم(ٖ)والثانً : أنه لم ٌجد لهم نعاالً، ألنهم طلبوا النعال ، لاله الحسن

وروي عن الحسن بن عطٌة لال: "سمعت الحسن بن صالح ٌمول فً هذه اآلٌة: }وال  
 .(٘)لتحملهم{، لال: استحملوه النعال"على الذٌن إذا ما أتون 

عن إبراهٌم بن أدهم فً لوله: "}وال على الذٌن إذا ما أتون لتحملهم{، لال: ما سؤلوه  
 .(ٙ)الخٌل، ما سؤلوه إال النعال"

ٌَِجُدوا َما ٌُْنِفمُوَن{ ]الت  ْمعِ َحَزًنا أاَلَّ  ْوا َوأَْعٌُنُُهْم تَِفٌُض ِمَن الدَّ
[، 5ٕوبة : لوله تعالى:}تََولَّ

أي:" فانصرفوا عنن، ولد فاضت أعٌنهم َدمعًا أسفًا على ما فاتهم من شرؾ الجهاد وثوابه; 
 .(2)ألنهم لم ٌجدوا ما ٌنفمون، وما ٌحملهم لو خرجوا للجهاد فً سبٌل هللا"

ٌمول: أدبروا عنن، وهم ٌبكون من حزن على أنهم ال ٌجدون ما ٌنفمون،  لال الطبري:" 
لون به  .(1)للجهاِد فً سبٌل هللا " وٌتحمَّ
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن الثابت المتواتر أن أهل الصفة فً مجملهم كانوا كثٌراً ما  -ٔ

ٌشكون حالهم إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أمل أن ٌساعدهم على حٌاة طٌبة فً الدنٌا تكون 
م ٌتولون وأعٌنهم تفٌض من الدمع حزناً أال عوناً لهم إلى اآلخرة، ولد أخبر هللا عنهم أنه

ٌجدوا ما ٌنفمون، ولد تحمك لمعظمهم بعد ذلن مال وافر، عمبلً منهم بمول هللا تعالى َوال 
ْنٌَا ]المصص:  [.22تَنَس نَِصٌبََن ِمَن الدُّ

ٌن بٌان ما كان علٌه أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من المهاجرٌن واألنصار من اإلٌمان والٌم -ٕ

 والسمع والطاعة والمحبة والوالء ورلة الملوب وصفاء األرواح.
ومنها: أن المسلم إذا عجز عن المشاركة بالمال أو النفس فً العمل الخٌري، فبل ألل من  -ٖ

 المشاركة بمشاعر الحب. لال تعالى:} تََولَّْوا َوأَْعٌُنُُهْم تَِفٌُض ِمَن الدَّْمعِ َحَزنًا{. 
 فؤحببنا كما أحببتهم واجمعنا معهم فً دار كرامتن. اللهم إنا نحبهم بحبن

 
 المرآن

ُ َعَلى }إِن َما الس بٌُِل َعلَى ال ِذٌَن ٌَْستَؤِْذنُونََن َوهُْم أَْغنٌَِاُء َرُضوا بِؤَْن ٌَكُونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبََع  ّللا 
 [5ٖ({ ]التوبة : 5ٖلُلُوبِِهْم فَُهْم اَل ٌَْعلَُموَن )

 التفسٌر: 
ٌطلبون اإلذن بالتخلؾ، وهم  -أٌها الرسول-إنما اإلثم واللوم على األؼنٌاء الذٌن جاءون 

المنافمون األؼنٌاء اختاروا ألنفسهم المعود مع النساء وأهل األعذار، وختم هللا على للوبهم 
 اد معن.بالنفاق، فبل ٌدخلها إٌمان، فهم ال ٌعلمون سوء عالبتهم بتخلفهم عنن وتركهم الجه

[، أي:" إنما 5ٖلوله تعالى:}ِإنََّما السَّبٌُِل َعلَى الَِّذٌَن ٌَْستَؤِْذنُونََن َوهُْم أَْؼِنٌَاُء{ ]التوبة :  
ٌطلبون اإلذن بالتخلؾ، وهم المنافمون  -أٌها الرسول-اإلثم واللوم على األؼنٌاء الذٌن جاءون 

 .(ٔ)األؼنٌاء"

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٙٔ/ٙ(:صٕ٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٙٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٖ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٖٙٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٙٔ/ٙ(:صٕٙٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٖٙٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٕٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
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ٌمول تعالى ذكره: ما السبٌل بالعموبة على أهل العذر، ٌا دمحم، ولكنها على  لال الطبري:" 
الذٌن ٌستؤذنونن فً التخلؾ ِخبلفَن، وترن الجهاد معن، وهم أهل ؼنى ولّوةٍ وطالٍة للجهاد 

 .(ٕ)والؽزو، نفالًا وشكًّا فً وعد هللا ووعٌده"
 .(ٖ)ن فً المعود وهم أؼنٌاء"ثم رد تعالى المبلمة على الذٌن ٌستؤذنو لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" اختاروا ألنفسهم 5ٖلوله تعالى:}َرُضوا بِؤَْن ٌَكُونُوا َمَع اْلَخَواِلِؾ{ ]التوبة :  

 .(ٗ)المعود مع النساء وأهل األعذار"
ٌمول: رضوا بؤن ٌجلسوا بعدن مع النساء وهن "الخوالؾ"، خلؾ  لال الطبري:" 

 .(٘)الرجال فً البٌوت، وٌتركوا الؽزو معن"
وأنَّبَهم فً رضاهم بؤن ٌكونوا مع النساء الخوالؾ فً الرحال" لال ابن كثٌر:" 

(ٙ). 
فإن للت: }رضوا{ ما مولعه؟ للت: هو استبناؾ، كؤنه لٌل: ما بالهم  لال الزمخشري:" 

 .(2)ستؤذنوا وهم أؼنٌاء؟ فمٌل: رضوا بالدناءة والضعة واالنتظام فً جملة الخوالؾ"ا
ُ َعلَى لُلُوبِِهْم{ ]التوبة :   [، أي:" وختم هللا على للوبهم بالنفاق، 5ٖلوله تعالى:}َوَطبََع َّللاَّ

 .(1)فبل ٌدخلها إٌمان"
 .(5)ن"ٌعنً: وختم على للوبهم بالكفر، ٌعنً: المنافمٌ لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)ٌمول: وختم هللا على للوبهم بما كسبوا من الذنوب" لال الطبري:" 
ٌعنى أن السبب فً استبذانهم رضاهم بالدناءة وخذالن هللا تعالى  لال الزمخشري:" 
 .(ٔٔ)إٌاهم"
[، أي:" فهم ال ٌعلمون سوء عالبتهم بتخلفهم 5ٖلوله تعالى:}فَُهْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]التوبة :  
 .(ٕٔ)وتركهم الجهاد معن"عنن 
سوء عالبتهم، بتخلفهم عنن، وتركهم الجهاد معن، وما علٌهم من  لال الطبري:أي:" 

 .(ٖٔ)لبٌح الثناء فً الدنٌا، وعظٌم الببلء فً اآلخرة"
ثم رد تعالى المبلمة على الذٌن ٌستؤذنون فً المعود وهم أؼنٌاء ، وأنَّبَهم  لال ابن كثٌر:" 

ُ َعلَى لُلُوبِِهْم فَُهْم ال  فً رضاهم بؤن ٌكونوا مع النساء الخوالؾ فً الرحال،} َوَطبََع َّللاَّ
ٌَْعلَُموَن{"
(ٔٗ). 
 الفوابد:
ال سبٌل إلى أذٌة المإمنٌن الصادلٌن إذا تخلفوا فإنهم ما تخلفوا إال لعذر. وإنما السبٌل  -ٔ

 على األؼنٌاء المادرٌن على السٌر إلى الجهاد ولعدوا عنه لنفالهم.
دلٌل على ختم هللا على للوب من أراد من عباده، وذلن أن هللا عز وجل لد علم  اآلٌة -ٕ

أزالً أنهم سٌختارون الكفر على اإلٌمان، وأنهم سٌختارون عصٌان الرسل على االنمٌاد 
 واإلذعان والتسلٌم لهم، فطبع هللا تعالى على للوبهم فهم ال ٌإمنون.

                                                                                                                                                                               
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٓٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (1)
 .5ٓٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖٔٓ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٗٔفسٌر الطبري:ت (ٖٔ)
 .ٕٓٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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ٖ-  ُ  َعلَى لُلُوِبِهْم فَُهْم ال ٌَْعلَُموَن{، على أن استدل الشرباصً بموله تعالى: }َوَطبََع َّللاَّ
ا (ٔ)من أسمابه سبحانه وتعالى« الطابع» ، وهو من األسماء التى ٌرجح عدم ثبوتها إمَّ

 لعدم ورود النَّّصِ أولعدم صحة اإلطبلق.
 

 المرآن
ٌِْهْم لُْل اَل  ٌْكُْم إِذَا َرَجْعتُْم إِلَ ُ ِمْن أَْخبَاِركُْم َوَسٌََرى }ٌَْعتَِذُروَن إِلَ تَْعتَِذُروا لَْن نُْإِمَن لَكُْم لَْد نَب ؤَنَا ّللا 

ٌِْب َوالش َهاَدِة فٌَُنَبِّئُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُ  ُ َعَملَكُْم َوَرُسولُهُ ثُم  تَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلغَ ({ 5ٗوَن )ّللا 
 [5ٗ]التوبة : 
 التفسٌر:
هإالء المتخلفون عن جهاد المشركٌن باألكاذٌب عندما تعودون ِمن  -أٌها المإمنون-م ٌعتذر إلٌك

: ال تعتذروا لن نصدلكم فٌما تمولون، لد نبؤنا -أٌها الرسول-جهادكم من ؼزوة )تبون( ، لل لهم 
هللا من أمركم ما حمك لدٌنا كذبكم، وسٌرى هللا عملكم ورسوله، إن كنتم تتوبون من نفالكم، أو 

مٌمون علٌه، وسٌُظهر للناس أعمالكم فً الدنٌا، ثم ترجعون بعد مماتكم إلى الذي ال تخفى علٌه ت
 بواطن أموركم وظواهرها، فٌخبركم بؤعمالكم كلها، وٌجازٌكم علٌها.

ٌِْهْم{ ]التوبة :   ٌْكُْم إِذَا َرَجْعتُْم إِلَ أٌها -[، أي:" ٌعتذر إلٌكم 5ٗلوله تعالى:}ٌَْعتَِذُروَن إِلَ
هإالء المتخلفون عن جهاد المشركٌن باألكاذٌب عندما تعودون ِمن جهادكم من  -لمإمنونا

 .(ٕ)ؼزوة )تبون("
 .(ٖ)لال المرطبً:" لوله تعالى: }ٌعتذرون إلٌكم{، ٌعنً: المنافمٌن" 
أخبر تعالى عن المنافمٌن بؤنهم إذا رجعوا إلى المدٌنة أنهم ٌعتذرون  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)إلٌهم"

: ال -أٌها الرسول-[، أي:" لل لهم 5ٗلوله تعالى:}لُْل اَل تَْعتَِذُروا لَْن نُْإِمَن لَكُْم{ ]التوبة :  
 .(٘)تعتذروا لن نصدلكم فٌما تمولون"

 .(ٙ)أي : لن نصدلكم " لال ابن كثٌر:" 
}لن نإمن لكم{، علة للنهى عن االعتذار، ألن ؼرض المعتذر أن  لال الزمخشري:" 

 .(2)ٌعتذر به، فإذا علم أنه مكذب وجب علٌه اإلخبلل"ٌصدق فٌما 
 .(1)لال المرطبً:" }لن نإمن لكم{، أي: لن نصدلكم" 
ُ ِمْن أَْخَباِركُْم{ ]التوبة :   [، أي:" لد نبؤنا هللا من أمركم ما حمك 5ٗلوله تعالى:}لَْد نَبَّؤَنَا َّللاَّ
 .(5)لدٌنا كذبكم"
 .(ٓٔ)م"لال المرطبً:" أي: أخبرنا بسرابرك 
 .(ٔٔ)أي : لد أعلمنا هللا أحوالكم " لال ابن كثٌر:" 
لوله :}لد نبؤنا هللا من أخباركم{، علة النتفاء تصدٌمهم، ألن هللا عز  لال الزمخشري:" 

وجل إذا أوحى إلى رسوله اإلعبلم بؤخبارهم وما فً ضمابرهم من الشر والفساد، لم ٌستمم مع 
 .(ٔ)ذلن تصدٌمهم فً معاذٌرهم"

                                                             
 .ٖٕٗ، وانظر: اعتماد أهل السنة والجماعة فً أسماء هللا الحسنى:ٗٔٔ-ٕٔٔانظر ص (ٔ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕٓ/1تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٔٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٖٓ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖٕٓ/1تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕٓ/1تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٔٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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ُ َعَملَكُْم َوَرُسولُهُ{ ]التوبة :   ٌََرى َّللاَّ [، أي:" وسٌرى هللا عملكم 5ٗلوله تعالى:}َوَس
 .(ٕ)ورسوله، إن كنتم تتوبون من نفالكم، أو تمٌمون علٌه"

 .(ٖ)أي : سٌظهر أعمالكم للناس فً الدنٌا " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)أتنٌبون أم تثبتون على كفركم "لال الزمخشري:أي: " 
ٌِْب َوالشََّهاَدِة{ ]التوبة :   [، أي:" ثم ترجعون بعد 5ٗلوله تعالى:}ثُمَّ تَُردُّوَن ِإلَى َعاِلِم اْلؽَ

 .(٘)مماتكم إلى الذي ال تخفى علٌه بواطن أموركم وظواهرها"
 .(ٙ)وهو عالم كل ؼٌب وشهادة وسر وعبلنٌة" لال الزمخشري: " 
ٌِْب َوالشََّهاَدِة{، أي: إلٌه، فوضع الوصؾ موضع } تَُردُّوَن إِلَى َعالِ  لال البٌضاوي:"  ِم اْلؽَ

الضمٌر للداللة على أنه مطلع على سرهم وعلنهم ال ٌفوت عن علمه شًء من ضمابرهم 
 .(2)وأعمالهم"
[، أي:" فٌخبركم بؤعمالكم كلها، 5ٗلوله تعالى:}فٌَُنَبِّبُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]التوبة :  

 .(1)ٌها"وٌجازٌكم عل
 .(5)أي: فٌخبركم بؤعمالكم ، خٌرها وشرها ، وٌجزٌكم علٌها" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)فٌجازٌكم على حسب ذلن" لال الزمخشري: " 
 .(ٔٔ)بالتوبٌخ والعماب علٌه" لال البٌضاوي:" 
 الفوابد:
 مشروعٌة االعتذار على شرط أن ٌكون المإمن صادلا فً اعتذاره. -ٔ
ٌََرى هللاُ أن هذه اآلٌة دلٌل على  -ٕ ثبوت األفعال االختٌارٌة هلل ولٌامها به، لال تعالى: }َوَس

 َعَملَكُْم َوَرسُولُهُ{.
ٌََرى هللاُ َعَملَكُْم{، هذه  -ٖ أن هذه اآلٌة من اآلٌات الدالة على الرإٌة، لال تعالى:} َوَس

وحجهم،  صرٌحة فً المنافمٌن، فاهلل ٌرى أعمال المإمنٌن من: صبلتهم، وصدلاتهم
ادهم، وٌرى أعمال الكافرٌن من: شركهم، وظلمهم، وعدوانهم، وجرابمهم، ٌرى وجه

 هإالء وهإالء.
 

 المرآن
ٌِْهْم ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم فَؤَْعِرُضوا َعْنُهْم إِن ُهْم ِرْجٌس وَ  ِ لَكُْم إِذَا اْنمَلَْبتُْم إِلَ ُم }َسٌَْحِلفُوَن بِاَّلل  َمؤَْواهُْم َجَهن 

 [5٘({ ]التوبة : 5َ٘كانُوا ٌَْكِسبُوَن )َجَزاًء بَِما 
 التفسٌر:

إذا رجعتم إلٌهم من الؽزو; لتتركوهم دون مساءلة،  -كاذبٌن معتذرٌن-سٌحلؾ لكم المنافمون باهلل 
فاجتنبوهم وأعرضوا عنهم احتماًرا لهم، إنهم خبثاء البواطن، ومكانهم الذي ٌؤوون إلٌه فً 

 كسبون من اآلثام والخطاٌا.اآلخرة نار جهنم; جزاء بما كانوا ٌ
ٌِْهْم ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم{ ]التوبة :   ِ لَكُْم إِذَا اْنمَلَْبتُْم إِلَ [، أي:" 5٘لوله تعالى:}َسٌَْحِلفُوَن ِباّللَّ

 إذا رجعتم إلٌهم من الؽزو; لتتركوهم دون مساءلة -كاذبٌن معتذرٌن-سٌحلؾ لكم المنافمون باهلل 
                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٔٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٔٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .5ٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
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 .(ٔ)عنهم أنهم سٌحلفون معتذرٌن لتعرضوا عنهم فبل تَُإنِّبُوهم " ثم أخبر لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)فبل تعاتبوهم" لال البٌضاوي:أي:" 
[، أي:" فاجتنبوهم وأعرضوا عنهم احتماًرا 5٘لوله تعالى:}فَؤَْعِرُضوا َعْنُهْم{ ]التوبة :  
 .(ٖ)لهم"

 .(ٗ)وال توبخوهم" لال البٌضاوي:أي:" 
 .(٘)احتمارا لهم " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)[، أي:" إنهم خبثاء البواطن"5٘لوله تعالى:}إِنَُّهْم ِرْجٌس{ ]التوبة :  
 .(2)أي : ُخبثاء نجس بواطنهم واعتماداتهم " لال ابن كثٌر:" 
ال ٌنفع فٌهم التؤنٌب فإن الممصود منه التطهٌر بالحمل على اإلنابة  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(1)وهإالء أرجاس ال تمبل التطهٌر فهو علة إلعراض وترن المعاتبة"
[، أي:" ومكانهم الذي ٌؤوون إلٌه فً اآلخرة 5٘لوله تعالى:}َوَمؤَْواهُْم َجَهنَُّم{ ]التوبة :  
 .(5)نار جهنم"
هم جهنم{، من تمام التعلٌل، وكؤنه لال: إنهم أرجاس من أهل }ومؤوا لال البٌضاوي:" 

النار ال ٌنفع فٌهم التوبٌخ فى الدنٌا واآلخرة، أو تعلٌل ثان والمعنى: أن النار كفتهم عتابا فبل 
 .(ٓٔ)تتكلفوا عتابهم"
ون من [، أي:" جزاء بما كانوا ٌكسب5٘لوله تعالى:}َجَزاًء بَِما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ ]التوبة :  

 .(ٔٔ)اآلثام والخطاٌا"
 .(ٕٔ)أي : من اآلثام والخطاٌا" لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
المنافمون كالمشركٌن رجس أي نجس ألن بواطنهم خبٌثة بالشرن والكفر وأعمالهم  -ٔ

 الباطنة خبٌثة أٌضا إذ كلها تآمر على المسلمٌن ومكر بهم وكٌد لهم.
بٌان معنى:  }َوَمؤَْواهُْم َجَهنَُّم َجَزاء بَِما َكانُواْ ٌَْكِسبُوَن{، ومن فوابد لوله تعالى: -ٕ

أي: أفعال العباد، فؤهل السنة والجماعة ٌمولون: إن أفعال المكلفٌن : «الكسب»
المختارٌن االختٌارٌة هً مخلولة هلل عز وجل، فاهلل عز وجل علم أفعال العباد وكتبها 

 لمه.وشاءها ولدرها سبحانه فً سابك ع
 

 المرآن
َ اَل ٌَْرَضى َعِن اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن ) ({ 5ٙ}ٌَْحِلفُوَن لَكُْم ِلتَْرَضْوا َعْنُهْم فَِإْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فَِإن  ّللا 

 [5ٙ]التوبة : 
 التفسٌر:

                                                             
 .ٕٔٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٕٔٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٔٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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ألنكم ال -هإالء المنافمون كذبًا; لتَرَضوا عنهم، فإن رضٌتم عنهم  -أٌها المإمنون-ٌحلؾ لكم 
فإن هللا ال ٌرضى عن هإالء وال ؼٌرهم ممن استمروا على الفسوق والخروج  -تعلمون كذبهم

 عن طاعة هللا ورسوله.
 -أٌها المإمنون-[، أي:" ٌحلؾ لكم 5ٙلوله تعالى:}ٌَْحِلفُوَن لَكُْم ِلتَْرَضْوا َعْنُهْم{ ]التوبة :  

 .(ٔ)هإالء المنافمون كذًبا; لتَرَضوا عنهم"
أى: ؼرضهم فً الحلؾ باهلل طلب رضاهم لٌنفعهم ذلن فً  :"لال الزمخشري 
 .(ٕ)دنٌاهم"
 .(ٖ)بحلفهم، فتستدٌموا علٌهم ما كنتم تفعلون بهم" لال البٌضاوي:أي:" 
َ اَل ٌَْرَضى َعِن اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن{ ]التوبة :   [، 5ٙلوله تعالى:}فَإِْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فَإِنَّ َّللاَّ

فإن هللا ال ٌرضى عن هإالء وال ؼٌرهم ممن  -ألنكم ال تعلمون كذبهم-تم عنهم أي:" فإن رضٌ
 .(ٗ)استمروا على الفسوق والخروج عن طاعة هللا ورسوله"

فإن رضاكم وحدكم ال ٌنفعهم إذا كان هللا ساخطا علٌهم وكانوا  لال الزمخشري:أي:" 
متوهم أن رضا المإمنٌن ٌمتضى عرضة لعاجل عموبته وآجلها. ولٌل إنما لٌل ذلن لببل ٌتوهم 

رضا هللا عنهم. لٌل: هم جد بن لٌس ومعتب بن لشٌر وأصحابهما، وكانوا ثمانٌن رجبل منافمٌن 
فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لدم المدٌنة، ال تجالسوهم وال تكلموهم. ولٌل: جاء عبد هللا ابن أبى ٌحلؾ أن 

 .(٘)ال ٌتخلؾ عنه أبدا"
أي: فإن رضاكم ال ٌستلزم رضا هللا ورضاكم وحدكم ال ٌنفعهم إذا  البٌضاوي:"لال  

كانوا فً سخط هللا وبصدد عمابه، وإن أمكنهم أن ٌلبسوا علٌكم ال ٌمكنهم أن ٌلبسوا على هللا فبل 
ٌهتن سترهم وال ٌنزل الهوان بهم، والممصود من اآلٌة النهً عن الرضا عنهم واالؼترار 

 .(ٙ)األمر باإلعراض وعدم االلتفات نحوهم"بمعاذٌرهم بعد 

}اْلَفاِسِمٌَن{ أي : الخارجٌن عن طاعته وطاعة رسوله ، فإن الفسك هو  لال ابن كثٌر:" 
الخروج ، ومنه سمٌت الفؤرة "فَُوٌسمة" لخروجها من ُجحرها لئلفساد ، وٌمال : "فسمت الرطبة" 

 .(2): إذا خرجت من أكمامها"
 الفوابد:
 على الفاسك المجاهر بفسمه، إذ ٌجب بؽضه فكٌؾ ٌرضى عنه وٌحب؟حرمة الرضا  -ٔ
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هللا ال ٌحب الكافرٌن، مع أن الكفر والع بمشٌبته، لكن ال  -ٕ

ٌلزم من ولوعه بمشٌبته، أن ٌكون محبوبا له سبحانه وتعالى.، لال تعالى: }فإن ترضوا 
لد  -وهو الخارج عن طاعة هللا-مٌن{، والفاسك عنهم فإن هللا ال ٌرضى عن الموم الفاس
 ٌراد به الكافر، ولد ٌراد به العاصً.

 ومنها:  إثبات الرضا هلل عن المحسنٌن والؽضب والسخط على الفاسمٌن. -ٖ
 المرآن

ُ َعلَى  ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم }اأْلَْعَراُب أََشدُّ كُْفًرا َونِفَالًا َوأَْجَدُر أاَل  ٌَْعلَُموا ُحُدوَد َما أَْنَزَل ّللا  َرسُوِلِه َوّللا 
 [55({ ]التوبة : 55)

 التفسٌر:

                                                             
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .ٕٕٓ:التفسٌر المٌسر (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5ٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٕٔٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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األعراب سكان البادٌة أشد كفًرا ونفالًا من أهل الحاضرة، وذلن لجفابهم ولسوة للوبهم وبُعدهم 
عن العلم والعلماء، ومجالس الوعظ والذكر، فهم لذلن أحك بؤن ال ٌعلموا حدود الدٌن، وما أنزل 

 ع واألحكام. وهللا علٌم بحال هإالء جمًٌعا، حكٌم فً تدبٌره ألمور عباده.هللا من الشراب
[، أي:" األعراب سكان البادٌة أشد 52لوله تعالى:}اأْلَْعَراُب أََشدُّ كُْفًرا َوِنفَالًا{ ]التوبة :  

لس كفًرا ونفالًا من أهل الحاضرة، وذلن لجفابهم ولسوة للوبهم وبُعدهم عن العلم والعلماء، ومجا
 .(ٔ)الوعظ والذكر"
أخبر تعالى أن فً األعراب كفارا ومنافمٌن ومإمنٌن ، وأن كفرهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)ونفالهم أعظم من ؼٌرهم وأشد "
، أهل البدو أشد كفرا ونفالا من أهل الحضر لجفابهم «األعراب» لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)رفة الكتاب والسنة"ولسوتهم وتوحشهم، ونشبهم فً بعد من مشاهدة العلماء ومع
 :(ٗ)[، وجهان52لوله تعالى:}اأْلَْعَراُب أََشدُّ كُْفًرا َوِنفَالًا{ ]التوبة : وفً  

 أحدهما : أن ٌكون الكفر والنفاق فٌهم أكثر منه فً ؼٌرهم لملة تبلوتهم المرآن وسماعهم السنن.
 أجفى طباعاً وأؼلظ للوباً .الثانً : أن الكفر والنفاق فٌهم أشد وأؼلظ منه فً ؼٌرهم ألنهم 

عن ابن عباس ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "من سكن البادٌة جفا ، ومن اتبع الصٌد َؼَفل ،  
 .(٘)ومن أتى السلطان افتتن"

ولما كانت الؽلظة والجفاء فً أهل البوادي لم ٌبعث هللا منهم رسوال وإنما كانت البعثة  
ٌِْهْم ِمْن أَْهِل اْلمَُرى { من أهل المرى ، كما لال  َل تعالى : } َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن لَْبِلَن إِال ِرَجاال نُوِحً إِ

[ ولما أهدى ذلن األعرابً تلن الهدٌة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فردَّ علٌه أضعافها حتى 5ٓٔ]ٌوسؾ : 
ًّ  لمد هممت أال ألبل هدٌة إال من لُرشً ، أو ثَمَفً»رضً ، لال :  ; (ٙ)«أو أنصاري ، أو َدْوِس

ألن هإالء كانوا ٌسكنون المدن : مكة ، والطابؾ ، والمدٌنة ، والٌمن ، فهم ألطؾ أخبللًا من 

 .(2)األعراب : لما فً طباع األعراب من الجفاء"
كم لدم ناس من األعراب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا : أتمبِّلون صبٌان»عن عابشة لالت :  

؟ لالوا : نعم. لالوا : ولكنا وهللا ما نمبِّل. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "َوأْملُن أن كان هللا نزع منكم 
 .(1)«الرحمة ؟". ولال ابن نمٌر : "من للبن الرحمة"

ُ َعلَى َرسُوِلِه{   [، أي:" فهم 52]التوبة : لوله تعالى:}َوأَْجَدُر أاَلَّ ٌَْعلَُموا ُحُدوَد َما أَْنَزَل َّللاَّ
 .(5)لذلن أحك بؤن ال ٌعلموا حدود الدٌن، وما أنزل هللا من الشرابع واألحكام"

 .(ٓٔ)أي : أحرى أال ٌعلموا حدود ما أنزل هللا على رسوله " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)ٌمول: وأخلك أن ال ٌعلموا حدود ما أنزل هللا على رسوله" لال الطبري:" 
وأحك بجهل حدود الدن وما أنزل هللا من الشرابع واألحكام. ومنه  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)"(ٕٔ)«إن الجفاء والمسوة فً الفدادٌن:»لوله ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                             
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٖٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .(5٘ٔ/2)( وسنن النسابً ٕٕٙ٘( وسنن الترمذي برلم )1٘5ٕ( وسنن أبً داود برلم )2ٖ٘/ٔالمسند )(٘)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه25ٕ/ٙرواه النسابً فً السنن )(ٙ)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .(2ٖٕٔصحٌح مسلم برلم )(1)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٔٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
وإن الجفاء وؼلظ الملوب فً »متفك علٌه من حدٌث أبى موسى األشعرى فً أثناء حدٌث فٌه  لال المحمك:" (ٕٔ)

 «".إن المسوة وؼلظ الملوب»كذا البخاري ولمسلم « الفدادٌن عند أصول أذناب اإلبل
دٌن عند أصول إن اإلٌمان هاهنا إن اإلٌمان هاهنا وإن المسوة وؼلظ الملوب فى الفدا»-ملسو هيلع هللا ىلص-روي عن الرسول
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ومعنى }أجدر{، أي: ألرب ، مؤخوذ من الجدار الذي ٌكون بٌن مسكنً  لال الماوردي:" 
 .(ٕ)المتجاورٌن"
، تمول: أنت جدٌر أن تفعل كذا، وبؤن تفعل كذا، المعنى: أجدر بترن العلم لال الزجاج:" 

 .(ٖ)كما تمول أنت خلٌك أن تفعل، أي هذا الفعل مٌسر فٌن"
 وفً المراد بحدود هللا ما أنزل هللا، وجوه:

 .(ٗ)أحدها : فروض العبادات المشروعة
 .(٘)والتخلؾ عن الجهاد -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : الوعد والوعٌد فً مخالفة الرسول 

. ٌعنً: سنن ما أنزل هللا على رسوله فً كتابه، ٌمول: هم ألل فهما بالسنن من ؼٌرهم والثالث:
 .(ٙ)لاله مماتل
لتادة لوله: "}وأجدر أال ٌعلموا حدود ما أنزل هللا على رسوله{، لال: هم ألل وروي عن  
 .(2)"علًما بالسُّنن
هو ٌحدث أصحابه، وكانت ٌده عن إبراهٌم لال: "جلس أعرابً إلى زٌد بن َصْوحان و 

لد أصٌبت ٌوم نهاَوْند، فمال: وهللا إّن حدٌثن لٌعجبنً، وإن ٌدن لَتُِرٌبُنً! فمال زٌد: وما ٌُرٌبن 
من ٌدي؟ إنها الشمال! فمال األعرابً: وهللا ما أدري، الٌمٌَن ٌمطعون أم الشماَل؟ فمال زٌد بن 

ا وأجدر أن ال ٌعلموا حدود ما أنزَل هللا على صوحان: صدق هللا: }األعراُب أشدُّ كفًرا ونفال
 .(1)"رسوله{
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]التوبة :   [، أي:" وهللا علٌم بحال هإالء جمٌعًا، حكٌم 52لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(5)فً تدبٌره ألمور عباده"
أي : علٌم بمن ٌستحك أن ٌعلمه اإلٌمان والعلم ، } َحِكٌٌم { فٌما لسم بٌن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)عباده من العلم والجهل واإلٌمان والكفر والنفاق ، ال ٌسؤل عما ٌفعل ، لعلمه وحكمته"

ٌمول: }وهللا علٌم{، بمن ٌعلم حدوَد ما أنزل على رسوله، والمنافك من  لال الطبري:" 
، ال ٌخفى علٌه منهم أحد }حكٌم{، فً تدبٌره إٌاهم، وفً حلمه عن عمابهم، خلمه، والكافِر منهم

 .(ٔٔ)مع علمه بسرابرهم وِخداعهم أولٌاَءه"
}وهللا علٌم{ ٌعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمدر، }حكٌم{ فٌما  لال الزمخشري:" 

 .(ٕٔ)ٌصٌب به مسٌبهم ومحسنهم ومخطبهم ومصٌبهم من عمابه وثوابه"
 الفوابد:

                                                                                                                                                                               

 «.أذناب اإلبل حٌث ٌطلع لرن الشٌطان فى ربٌعة ومضر
( ، وابن 2ٔٓ2ٔ، رلم 1ٔٔ/ٗ( . وأخرجه أٌضا: أحمد )ٖٕٔ/2ٖأخرجه ابن عساكر من طرٌك أبى ٌعلى )

( ، وأبو ٔ٘، رلم 2ٔ/ٔ( ، ومسلم )ٕٖٙٔ، رلم ٕٕٓٔ/ٖ( ، والبخارى )ٖٖٕٖٗ، رلم ٙٓٗ/ٙأبى شٌبة )
، رلم ٖٓٗ/ٕ( ، وفى األوسط )٘ٙ٘، رلم 5ٕٓ/2ٔ( ، والطبرانى فى الكبٌر )ٔٙٔ، رلم ٔٙ/ٔعوانة )
ٕٖٔٙ). 

]انظر: جامع ومن ؼرٌب الحدٌث: "الفدادٌن": هم الذٌن تعلو أصواتهم فى حروثهم ومواشٌهم. مفردها: فداد.
 [.12ٗ/٘االحادٌث:

 .ٖٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٖٖ/ٕالنكت والعٌون: (ٕ)
 .٘ٙٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٖٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٖٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٔ/!ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٗٔ(:ص2ٓ5ٕٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٕٗ/ٗٔ(:ص2ٓ5ٖٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
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}األعراب أشد كفراً ونفالاً  -ذّم سبحانه من لم ٌعرؾ حدود ما أنزل على رسوله فمال: -ٔ
 وأجدر أال ٌعلموا حدود ما أنزل هللا على رسوله{.

بٌان أن سكان البادٌة ٌحرمون من كثٌر عن اآلداب والمعارؾ فلذا سكن البادٌة ؼٌر  -ٕ
 محمود إال إذا كان فرارا من الفتن.

والكافر والبر والتمً والعاصً والفاجر كسكان المدن إال أن كفار من األعراب المإمن  -ٖ
 البادٌة ومنافمٌها أشد كفرا ونفالا لتؤثٌر البٌبة.

 «:الحكٌم»، و«العلٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٗ
المحٌط علمه «العلٌم»، واْلِعْلُم صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ ،فهو سبحانه «العلٌم»فـ -

 .(ٔ)بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء
هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «: العلٌم»لال الخطابً:" 

[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕالخلك. كموله تعالى: }إنه علٌم بذات الصدور{ ]لممان:
م{ : }وفوق كل ذي علم علٌ-سبحانه-للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال 

فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ]ٌوسؾ:
من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم 
اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه 

ر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌ
[، }وأحصى كل ٕٔعلم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء علما{ ]الطبلق: -سبحانه-هللا 

 .(ٕ)["1ٕشًء عددا{ ]الجن: 
"هو المحكم لخلك األشٌاء.لال تعالى:}آلر، تلن آٌات «: الحكٌم»ومن اسمابه تعالى: -

 [. ٔموضع آخر: }كتاب أحكمت آٌاته{ ]هود:  [ ولال فًٔالكتاب الحكٌم{ ]ٌونس:

هنا، الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى « الحكٌم»فدل على أن المراد بـ
فعٌل، ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر 

 .(ٖ) لها
 

 المرآن
ُ َسِمٌٌع  }َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن ٌَت ِخذُ َما ٌُْنِفكُ  ٌِْهْم َدائَِرةُ الس ْوِء َوّللا  َمْغَرًما َوٌَتََرب ُص بِكُُم الد َوائَِر َعلَ

 [55({ ]التوبة : 55َعِلٌٌم )
 التفسٌر:

ومن األعراب َمن ٌحتسب ما ٌنفك فً سبٌل هللا ؼرامة وخسارة ال ٌرجو له ثوابًا، وال ٌدفع عن 
واآلفات، ولكن السوء دابر علٌهم ال بالمسلمٌن. وهللا سمٌع لما نفسه عمابًا، وٌنتظر بكم الحوادث 
 ٌمولون علٌم بنٌاتهم الفاسدة.

 سبب النزول:
 .(ٗ)نزلت فً أعراب مزٌنة" لال مماتل:" 
[، أي:" ومن األعراب 51لوله تعالى:}َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن ٌَتَِّخذُ َما ٌُْنِفُك َمْؽَرًما{ ]التوبة :  

 .(٘)ٌنفك فً سبٌل هللا ؼرامة وخسارة ال ٌرجو له ثواًبا، وال ٌدفع عن نفسه عماًبا"َمن ٌحتسب ما 
 .(٘)عمابًا"
 .(ٙ)ال ٌحتسبها: كؤن نفمته ؼرم ٌؽرمها" لال مماتل:" 

                                                             
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٕ)
 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (ٖ)
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
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ٌمول تعالى ذكره: ومن األعراب من ٌَعُدُّ نفمته التً ٌنفمها فً جهاد  لال الطبري:" 
إلٌه عباده }مؽرما{، ٌعنً: ؼرًما لزمه، ال مشرن، أو فً معونة مسلم، أو فً بعض ما ندب هللا 

 .(ٔ)ٌرجو له ثوابًا، وال ٌدفع به عن نفسه عماًبا"
أخبر تعالى أن منهم } َمْن ٌَتَِّخذُ َما ٌُْنِفُك { أي : فً سبٌل هللا } َمْؽَرًما {  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)أي : ؼرامة وخسارة "
 :(ٖ)[، وجهان51ٌَتَِّخذُ َما ٌُْنِفُك َمْؽَرًما{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن وفً  

 أحدهما : ما ٌدفع من الصدلات .
 مؽرماً.  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : ما ٌنفك فً الجهاد مع الرسول 

[  ٘ٙوالمؽرم التزام ما ال ٌلزم ، ومنه لوله تعالى:}إِنَّ َعذَابََها َكاَن َؼَراماً{ ] الفرلان : 
 :(ٗ)[،  ومنه لول الشاعرٓٗ} فَُهْم ِمْن َمْؽَرٍم ُمثْمَلُوَن{ ]الطور :  زماً ، ومنه لوله تعالى:أي: ال

ٌْلَى َمْؽَرماً أَْنَت ؼاِرُمهُ  فََما لََن َمْسلُوَب العََزاِء َكؤَنََّما                  تََرى َهْجَر َل
ٌنفمه الرجل ولٌس ما «: الؽرامة»}مؽرما{، ؼرامة وخسرانا. ولال الزمخشري:" 

ٌلزمه، ألنه ال ٌنفك إال تمٌة من المسلمٌن ورٌاء، ال لوجه هللا عز وجل وابتؽاء المثوبة عنده... 
 .(٘)لٌل: هم أعراب أسد وؼطفان وتمٌم"

َوابَِر{ ]التوبة :   [، أي:" وٌنتظر بكم الحوادث 51لوله تعالى:}َوٌَتََربَُّص بِكُُم الدَّ
 .(ٙ)واآلفات"
 .(2)الزجاج:" أي: الموت والمتل"لال  
ٌمول: وٌنتظرون بكم الدوابر، أن تدور بها األٌام واللٌالً إلى مكروٍه  لال الطبري:" 

ومجًء محبوب، وؼلبة عدّوٍ لكم"
(1). 

 .(5)أي : ٌنتظر بكم الحوادث واآلفات " لال ابن كثٌر:" 

ٌه لٌتخلص من إعطاء دوابر الزمان: دوله وعمبه، لتذهب ؼلبتكم عل لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)الصدلة"
َواِبَر{ ]التوبة : وفً   ٌَتََربَُّص بِكُُم الدَّ  :(ٔٔ)[، وجهان51لوله تعالى:}َو

 أحدهما : فً إعبلن الكفر والعصٌان.

 والثانً : فً انتهاز الفرصة باالنتمام.
هإالء المنافمون من األعراب الذٌن إنما ٌنفمون رٌاًء اتِّماَء أن ٌُْؽَزْوا أو  لال ابن زٌد:" 

ٌُحاَربوا أو ٌماتلوا، وٌرون نفمتهم مؽرًما. أال تراه ٌمول: }وٌتربص بكم الدوابر علٌهم دابرة 
 .(ٕٔ)السوء{"
ٌِْهْم َداِبَرةُ السَّْوِء{ ]التوبة :   ابر علٌهم ال [، أي:" ولكن السوء د51لوله تعالى:}َعلَ
 .(ٖٔ)بالمسلمٌن"

                                                             
 .ٖٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
، ٖٓٗ/ٕ، والسمعانً فً تفسٌره:5ٖٗ/ٕلم ألؾ علٌه، والبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: (ٗ)

 .5ٕٙٗ/1شمس العلوم ودواء كبلم العرب من الكلوم:والحمٌري فً 
 .ٖٕٓ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .٘ٙٗ/ٕالمرآن: معانً (2)
 .ٖٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .5ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٔٗ/ٗٔ(:ص2ٓ5ٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً ٌتربص بدمحم الموت، ٌمول ٌموت فنسترٌح منه وال نعطٌه أموالنا" لال مماتل:" 
ٌمول: جعل هللا دابرة السوء علٌهم، ونزول المكروه بهم ال علٌكم أٌها  لال الطبري:" 

 .(ٕ)المإمنون، وال بكم"
 .(ٖ)دابر علٌهم " أي : هً منعكسة علٌهم والسوء لال ابن كثٌر:" 
}علٌهم دابرة السوء{، دعاء معترض، دعى علٌهم بنحو ما دعوا به، لال الزمخشري:" 

ٌِْدٌِهم{ ]المابدة :  كموله عز وجل: ِ َمْؽلُولَةٌ ؼُلَّْت أَ  .(ٗ)["ٗٙ}َولَالَِت اْلٌَُهوُد ٌَُد َّللاَّ
ٌن  } َدابَِرةُ السَّْوِء{  وكذلن فً سورة اْلَفتْح:لرأ ابن كثٌر َوأَبُو َعْمرو: }َداِبَرة السوء{ بَِضم الّسِ

ٌن فٌهَما، ٙ]الفتح :  [، َولََرأَ َنافِع َوَعاِصم َواْبن َعامر َوَحْمَزة والكسابى :}َداِبَرة السوء{ ِبفَتْح الّسِ
د بن َصالح َعن شْبل َعن اْبن كثٌر  َولم ٌْختَلؾ فى َؼٌرهَما، وروي  الصوفى َعن روح َعن ُمَحمَّ

ٌن}َدابِ  ٌِْصن }السوء{ ِبَضم الّسِ ٌن َوَكذَِلَن فى اْلَفتْح، لَاَل َولََرأَ اْبن ُمَح َرة السوء{ بَِفتْح الّسِ
(٘). 

« السوء»بالضم وهو العذاب، كما لٌل له :سٌبة. و« السوء»ولرئ  لال الزمخشري:"
علٌه بالفتح، وهو ذم للدابرة، كمولن: رجل سوء، فً نمٌض لولن: رجل صدق، ألن من دارت 

 .(ٙ)ذام لها"
ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]التوبة :   [، أي:" وهللا سمٌع لما ٌمولون علٌم 51لوله تعالى:}َوَّللاَّ
  . (2)بنٌاتهم"

 .(1)}سمٌع{ لممالتهم، }علٌم{ بها " لال مماتل:"
"}وهللا سمٌع( ، لدعاء الداعٌن، }علٌم{ بتدبٌرهم، وما هو بهم نازٌل من  لال الطبري:" 
 .(5)، وما هم إلٌه صابرون من ألٌم عمابه"عماب هللا
أي : سمٌع لدعاء عباده ، علٌم بمن ٌستحك النصر ممن ٌستحك  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)الخذالن"

}وهللا سمٌع{، لما ٌمولون إذا توجهت علٌهم الصدلة، }علٌم{ بما  لال الزمخشري:"
 .(ٔٔ)ٌضمرون"
 الفوابد:
بهم.األعراب من فوابد اآلٌة الكرٌمة أن  -ٔ  إذا آمنوا، لم ٌضرهم تعرُّ
ومنها: أن نفس األعرابٌة واألعجمٌة لٌست مذمومة فً نفسها عند هللا تعالى وعند  -ٕ

وإلى أهل إٌمان  ، رسوله وعند عباده المإمنٌن، بل األعراب منمسمون إلى أهل جفاء
 .وبر
 «:العلٌم»، «السمٌع»اثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما: -ٖ
"الذي ٌسمع جمٌع األصوات باختبلؾ اللؽات على تفنن الحاجات، هو «: السمٌع»فـ -

 .(ٕٔ)فالسر عنده عبلنٌة البعٌد عنده لرٌب"
 :(ٖٔ)وسمعه تعالى نوعان

                                                             
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٙٔالسبعة فً المراءات: (٘)
 .ٖٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .5ٕٓ، وتفسٌر أسماء هللا الحسنى للسعدي:1ٔٔتوضٌح الكافٌة الشافٌة:(ٕٔ)
 .ٕٓٔ، تفسٌر اسماء هللا الحسنى للسعدي:ٖ٘الحك الواضح المبٌن:انظر:  (ٖٔ)
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احدهما: سمعه لجمٌع األصوات الظاهرة والباطنة، الخفٌة والجلٌة، واحاطته 
 التامة بها.

ومنه  فٌصٌبهم وٌثٌبهم،والثانً: سمع اإلجابة منه للسابلٌن والداعٌن والعابدٌن 
َعاِء{ ]إبراهٌم: سمع هللا لمن »[،  ولول المصلً 5ٖلوله تعالى: }إِنَّ َرّبًِ لََسِمٌُع الدُّ

 .، أي: استجاب«حمده
هو المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من «:العلٌم»ومن أسمابه تعالى:  -

 .(ٔ)األشٌاء
 

 المرآن
سُوِل  }َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن ٌُْإِمنُ  ِ َوَصلََواِت الر  ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوٌَت ِخذُ َما ٌُْنِفُك لُُربَاٍت ِعْنَد ّللا  بِاَّلل 

َ َغفُوٌر َرِحٌٌم ) ُ ِفً َرْحَمتِِه إِن  ّللا   [55({ ]التوبة : 55أاََل إِن َها لُْربَةٌ لَُهْم َسٌُْدِخلُُهُم ّللا 
 التفسٌر:

باهلل وٌمرُّ بوحدانٌته وبالبعث بعد الموت، والثواب والعماب، وٌحتسب ومن األعراب َمن ٌإمن 
ما ٌنفك من نفمة فً جهاد المشركٌن لاصًدا بها رضا هللا ومحبته، وٌجعلها وسٌلة إلى دعاء 
لما  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص له، أال إن هذه األعمال تمربهم إلى هللا تعالى، سٌدخلهم هللا فً جنته. إن هللا ؼفور

 فعلوا من السٌبات، رحٌم بهم.
 سبب النزول:

عن البخترّي بن المختار العبدي لال، "سمعت عبد الرحمن بن مْعمل لال: كنا عشرة ولد 
 .(ٕ)ممّرن، فنزلت فٌنا: }ومن األعراب من ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر{، إلى آخر اآلٌة"

ٌوم اآلخر{، لال: هم بنو وروي عن مجاهد لوله: "}ومن األعراب من ٌإمن باهلل وال 

ن، من مزٌنة، وهم الذٌن لال هللا فٌهم: }َوال َعلَى الَِّذٌَن إِذَا َما أَتَْوَن ِلتَْحِملَُهْم لُْلَت ال أَِجُد َما  ممّرِ
ٌِْه تََولَّْوا َوأَْعٌُنُُهْم تَِفٌُض ِمَن الدَّْمعِ َحَزًنا{"  .(ٖ)أَْحِملُكُْم َعلَ

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوِمَن اأْلَعْ   [، أي:" ومن 55َراِب َمْن ٌُْإِمُن ِباّللَّ
األعراب َمن ٌإمن باهلل وٌمرُّ بوحدانٌته وبالبعث بعد الموت، والثواب والعماب"
(ٗ). 

سُوِل{ ]التوبة :   ِ َوَصلََواِت الرَّ ٌَتَِّخذُ َما ٌُْنِفُك لُُربَاٍت ِعْنَد َّللاَّ ، أي:" [55لوله تعالى:}َو
وٌحتسب ما ٌنفك من نفمة فً جهاد المشركٌن لاصًدا بها رضا هللا ومحبته، وٌجعلها وسٌلة إلى 

 .(٘)دعاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص له"
وٌبتؽً بنفمة ما ٌنفك، مع طلب لربته من هللا، دعاَء الرسول  لال الطبري:ٌعنً:" 

 .(ٙ)واستؽفاَره له"
هذا هو المسم الممدوح من األعراب ، وهم الذٌن ٌتخذون ما ٌنفمون فً  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)سبٌل هللا لربة ٌتمربون بها عند هللا ، وٌبتؽون بذلن دعاء الرسول لهم "
ِ{ ]التوبة : وفً   ٌَتَِّخذُ َما ٌُْنِفُك لُُرَباٍت ِعْنَد َّللاَّ  :(1)[، وجهان55لوله تعالى:}َو

 عة هللا ورضاه .أحدهما : أنها تمربة من طا
 الثانً : أن ثوابها مذخور لهم عند هللا تعالى فصارت لربات عند هللا.

سُوِل{ ]التوبة :  وفً لوله تعالى:}   [، وجهان:55َوَصلََواِت الرَّ

                                                             
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٗٔ(:ص2ٓ51ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٗٔ(:ص2ٓ52ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
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 .(ٖ)، وٌحٌى بن سبلم(ٕ)، ومماتل(ٔ)أحدهما : أنه استؽفاره لهم ، لاله ابن عباس
 .(2)، والزجاج(ٙ)، والتستري(٘)وابن لتٌبة ،(ٗ)الثانً : دعاإه لهم ، لاله لتادة

سُوِل{ ]التوبة: لال ابن لتٌبة:"  [ ٌعنً: دعاءه. ولال األعشى ٌذكر 55}َوَصلَواِت الرَّ
 :(1)الخمر والخّمار

 ولابلها الّرٌح فً دنّها                 وصّلى على دنّها وارتسم
ٌّر.  أي: دعا لها بالسبلمة من الفساد والتؽ

َ َوَمبلبَِكتَهُ ٌَُصلُّوَن َعلَى « الّصبلة»و من هللا: الرحمة والمؽفرة. لال هللا تعالى: }إِنَّ َّللاَّ
ِ{ ]األحزاب:  ًّ ٌْكُْم َوَمبلبَِكتُهُ{ ]األحزاب: ٙ٘النَّبِ  [، ولال:ٖٗ[ . ولال: }هَُو الَِّذي ٌَُصّلًِ َعلَ

ٌِْهْم َصَلواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ{ ]ال [ أي: مؽفرة، ولال النبً، صلّى هللا علٌه 2٘ٔبمرة: }أُولبَِن َعلَ
 .(ٓٔ)ٌرٌد: ارحمهم واؼفر لهم"، (5)«اللهم صّل على آل أبً أوفى»وسلم: 
وصلوات الرسول للمسلمٌن: دعاإه لهم وذكرهم. وصلوات هللا على أنبٌابه  لال الخلٌل:" 

والصالحٌن من خلمه: حسن ثنابه علٌهم وحسن ذكره لهم. ولٌل: مؽفرته لهم. وصبلة الناس على 
 .(ٔٔ)المٌت: الدعاء. وصبلة المبلبكة: االستؽفار"

أي:" أال إن هذه األعمال تمربهم إلى هللا  [،55لوله تعالى:}أاََل إِنََّها لُْربَةٌ لَُهْم{ ]التوبة :  
 .(ٕٔ)تعالى"
 .(ٖٔ)أي : أال إن ذلن حاصل لهم " لال ابن كثٌر:" 
ٌمول تعالى ذكره: أال إّن صلوات الرسول لربة لهم من هللا، ولد ٌحتمل  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)أن ٌكون معناه: أال إّن نفمته التً ٌنفمها كذلن، لربةٌ لهم عند هللا"
 :(٘ٔ)[، وجهان55لوله تعالى:}أاََل إِنََّها لُْربَةٌ لَُهْم{ ]التوبة : وفً  

 أحدهما : أن ٌكون راجعاً إلى إٌمانهم ونفمتهم أنها لربة لهم .

                                                             
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٗٔ(:ص2ٓ5٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٙٙٔالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه: انظر: (ٖ)
 .ٖٖٗ/ٗٔ(:ص2ٓ5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٔٔ، وؼرٌب المرآن:ٕ٘٘انظر: تؤوٌل مشكل المرآن: (٘)
 .ٖٖانظر: تفسٌر التستري: (ٙ)
 .ٙٙٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
/ ٖٔ، ولسان العرب )رسم( ، )صبل( ، والمخصص 1٘البٌت من المتمارب، وهو لؤلعشى فً دٌوانه ص (1)
، وتاج 2ٕٓ، ٘ٔٔة اللؽة ص ، وجمهر2ٖٕ/ ٕٔ، ٙٙٔ/ 5، وتهذٌب اللؽة ٖٓٓ/ ٖ، ومماٌٌس اللؽة 1٘

 .العروس )رسم( ، وببل نسبة فً لسان العرب )دنن( ، وتاج العروس )دنن(
، وابن ماجه 2، والنسابً فً الزكاة باب 2ٙٔ، ومسلم فً الزكاة حدٌث 5٘ٔ/ ٕأخرجه البخاري فً الزكاة (5)

/ 2، 2٘ٔ/ ٗ، ٕ٘ٔ/ ٕى ، والبٌهمً فً السنن الكبر1ٖٔ -ٖ٘٘، ٖٖ٘/ ٗ، وأحمد فً المسند 25ٙٔحدٌث 
/ ٘ٔ، 1ٕٖ/ ٔ، والمرطبً فً تفسٌره ٙٗٔ/ ٗ، وابن كثٌر فً تفسٌره ٘ٗٔ/ ٖ، والبؽوي فً شرح السنة ٘

، والسٌوطً فً الدر ٕٙٔ/ ٗ، والطحاوي فً شرح مشكل اآلثار ٕٗ/ ٘، والبخاري فً التارٌخ الكبٌر 1ٔٔ
، والساعاتً فً منحة المعبود ٖٕ٘/ ٗٔ، 5ٖٔ/ ٕٔ، والخطٌب البؽدادي فً تارٌخ بؽداد 2ٕ٘/ ٖالمنثور 
/ 2، وابن الجوزي فً زاد المسٌر 5ٙ/ ٘، وأبو نعٌم فً حلٌة األولٌاء 1٘ٗ/ ٘، والبؽوي فً شرح السنة 1ٖٖ
، وابن حجر فً فتح 15ٔ/ ٕ، والماضً عٌاض فً الشفاء ٙ٘ٔ/ ٗ، والزبٌدي فً إتحاؾ السادة المتمٌن 1ٕ

، وابن حجر فً الكافً ٓٔ/ 1ٔ، والطبرانً فً المعجم الكبٌر 5ٙٔ، ٖٙٔ/ ٔٔ، ٖٗ٘، 1ٗٗ/ 2الباري 
، وابن عدي فً الكامل فً 5ٔ٘/ ٕ، وابن أبً شٌبة فً مصنفه 2ٖٔ، 25والشافً فً تخرٌج أحادٌث الكشاؾ 

 .ٕٕٕٔ/ ٙالضعفاء 
 .ٕ٘٘تؤوٌل مشكل المرآن: (ٓٔ)
 .ٗ٘ٔ/2العٌن، مادة"صلو"::ص (ٔٔ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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 الثانً : إلى صلوات الرسول أنها لربة لهم .
ُ فًِ َرْحَمتِِه{ ]التوبة :    .(ٔ)فً جنته"[، أي:" سٌدخلهم هللا 55لوله تعالى:}َسٌُْدِخلُُهُم َّللاَّ
 .(ٕ)ٌمول: سٌدخلهم هللا فٌمن رحمه فؤدخله برحمته الجنة" لال الطبري:" 
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]التوبة :   [، أي:" إن هللا ؼفور لما فعلوا من 55لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٖ)السٌبات، رحٌم بهم"
هم وإصبلحهم أن }إن هللا ؼفوٌر{، لما اجترموا، }رحٌم{ بهم مع توبت لال الطبري:" 
 .(ٗ)ٌعذبهم"
عن عكرمة والحسن فً لول هللا فً براءة: "}األعراب أشد كفرا ونفالا وأجدر أال  

ٌعلموا حدود ما أنزل هللا على رسوله وهللا علٌم حكٌم{، لد استثنى فمال: }ومن األعراب من 
إلى لوله: }ؼفور ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر وٌتخذ ما ٌنفك لربات عند هللا وصلوات الرسول{، 

 .(٘)رحٌم{"
 الفوابد:
 فضل النفمة فً سبٌل هللا واإلخبلص فٌها هلل تعالى. -ٔ
كان فً أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ممن وفد علٌه ومن ؼٌرهم من األعراب من هو أفضل  -ٕ

 من كثٌر من المروٌٌن، فهذا كتاب هللا ٌحمد بعض األعراب، وٌذم بعضهم.
; وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»االسمٌن الكرٌمٌن:  ومنها: إثبات هذٌن- -ٖ

 وفعل.
 .(ٙ)هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة«: الؽفور»فـ -

، معناه: الستار (2)«الؽفار"»أن «: الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً: 
«: الؽفور»ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى لذنوب عباده فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال 

  .(1)منصرفا إلى مؽفرة الذنوب فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"
 .(5) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«:الرحٌم»و -

أي الموصل للرحمة من ٌشاء من «:الرحٌم»لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"
من الرحمة; والرحمة صفة من صفات  صٌؽة مبالؽة، أو صفة مشبهة، وهو "(ٓٔ)عباده"

هللا سبحانه وتعالى الذاتٌة الفعلٌة; فهً باعتبار أصل ثبوتها هلل صفة ذاتٌة; وباعتبار 
تجدد من ٌرحمه هللا صفة فعلٌة; ولهذا علمها هللا سبحانه وتعالى بالمشٌبة فً لوله 

مٌة ثابتة هلل [، فهً صفة حمٌٕٔتعالى: }ٌعذب من ٌشاء وٌرحم من ٌشاء{ ]العنكبوت: 
ٌمولون: إن الرحمة ؼٌر  -واألصح أن نسمٌهم أهل التحرٌؾ-وأهل التؤوٌل ، عز وجل

                                                             
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙ2ٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٙ)
لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد (2)

 [. 1ٕ: }وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ ]طه:-سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
ً زببر الثوب ؼفرا وذلن وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌل لجنة الرأس: المؽفر، وبه سم 

ألنه ٌستر سداه; فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال 
ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فٌعٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: وهو 

-ٕ٘/ٌٔداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها". ]شؤن الدعاء:فٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت 
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘
 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (1)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (5)
 .٘/ٔة والبمرة:تفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتح (ٓٔ)
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حمٌمٌة; وأن المرادبرحمة هللا إحسانه; أو إرادة اإلحسان; فٌفسرونها إما باإلرادة; وإما 
بالفعل; وهذا ال شن أنه خطؤ; وحجتهم: أنهم ٌمولون: إن الرحمة رلة، ولٌن; والرلة، 

ال تناسبان عظمة الخالك سبحانه وتعالى; فنمول لهم: إن هذه الرحمة رحمة  واللٌن
المخلوق; أما رحمة الخالك فإنها تلٌك به سبحانه وتعالى; وال تتضمن نمصاً; فهو ذو 

 .(ٔ)رحمة بالؽة، وسلطان تام; فبل ٌرد بؤسه عن الموم المجرمٌن"
اء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسم -ٗ

ٌستفاد منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها; فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، 
 .(ٕ) -الذي هو الحكم المترتب علٌه -والصفة، واألثر 

 
 المرآن

لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِرٌَن َواأْلَْنَصاِر َوال ِذٌَن ات بَعُوهُمْ  ُ َعْنُهْم  }َوالس ابِمُوَن اأْلَو  ًَ ّللا  بِِإْحَساٍن َرِض
({ ٓٓٔ )َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعد  لَُهْم َجن اٍت تَْجِري تَْحتََها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌمُ 

 [ٓٓٔ]التوبة : 
 التفسٌر:

الذٌن هجروا لومهم وعشٌرتهم  والذٌن سبموا الناس أوال إلى اإلٌمان باهلل ورسوله من المهاجرٌن
وانتملوا إلى دار اإلسبلم، واألنصار الذٌن نصروا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أعدابه الكفار، والذٌن 
اتبعوهم بإحسان فً االعتماد واأللوال واألعمال طلبًا لمرضاة هللا سبحانه وتعالى، أولبن الذٌن 

رضوا عنه لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم رضً هللا عنهم لطاعتهم هللا ورسوله، و
وإٌمانهم، وأعدَّ لهم جنات تجري تحت لصورها وأشجارها األنهار خالدٌن فٌها أبًدا، ذلن هو 

 الفبلح العظٌم.

لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِرٌَن َواأْلَْنَصاِر{ ]التوبة :  [، أي:" والذٌن ٓٓٔلوله تعالى:}َوالسَّابِمُوَن اأْلَوَّ
الناس أوال إلى اإلٌمان باهلل ورسوله من المهاجرٌن الذٌن هجروا لومهم وعشٌرتهم سبموا 

 .(ٖ)وانتملوا إلى دار اإلسبلم، واألنصار الذٌن نصروا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أعدابه الكفار"
ٌمول تعالى ذكره : والذٌن سبموا الناس أوال إلى اإلٌمان باهلل ورسوله  لال الطبري:"

}من المهاجرٌن{: الذٌن هاجروا لومهم وعشٌرتهم ، وفارلوا منازلهم وأوطانهم، }واألنصار{: 
 .(ٗ)الذٌن نصروا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أعدابه من أهل الكفر باهلل ورسوله"

لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِرٌَن َواأْلَْنَصاِر{  واختلؾ فً المعنٌٌن فً لوله تعالى:}َوالسَّابِمُوَن اأْلَوَّ
 [، على خمسة الوال:ٓٓٔ]التوبة : 

، وسعٌد (٘)، لاله أبو موسى األشعري -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أنهم الذٌن صّلوا إلى المبلتٌن مع رسول هللا 
 .(ٓٔ)فً إحدى الرواٌات-، والشعبً(5)، ولتادة(1) ،والحسن(2)، وابن سٌرٌن(ٙ)بن المسٌب

فً -، وابن سٌرٌن(ٔٔ)بٌعة الرضوان ، لاله الشعبً -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أنهم الذٌن باٌعوا رسول هللا 
 .(ٕٔ)إحدى الرواٌات

                                                             
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن:الفاتحة والبمرة: (ٔ)
 .5ٕ٘/ٕانظر: تسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٕ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٗ/ٗٔ(:ص2ٔٓ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٗ-ٖٙٗ/ٗٔ(:ص2ٕٔٔٔ )-(2ٔٓ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٖٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٙ1ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1)
 .2ٖٗ/ٗٔ(:ص2ٔٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٙ1ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٓٔ)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٔٓٙٔ )-(2ٓ55ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٙ1ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٔ)
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 .(ٔ)الثالث : أنهم أهل بدر ، لاله عطاء
واألنصار سبموا إلى ثواب هللا تعالى الرابع : أنهم السابمون بالموت والشهادة من المهاجرٌن 

 .(ٕ)وحسن جزابه
صلى -والخامس: أن السابمٌن األولٌن من المهاجرٌن هم الذٌن آمنوا بمكة لبل هجرة رسول هللا 

عنهم ، والسابمون األولون من األنصار هم الذٌن آمنوا برسول هللا ورسوله لبل  -هللا علٌه وسلم
 .(ٖ)هجرته إلٌهم. أفاده الماوردي

لرأ عمر بن الخطاب، والحسن، ولتادة، وعٌسى الكوفً، وسبلم، وسعٌد بن أبً سعٌد، 
« األنصار»عطفا على }والسابمون{، فٌكون « الراء»برفع «: واألنصارُ »وطلحة، وٌعموب:

جمٌعهم مندرجٌن فً هذا اللفظ. وعلى لراءة الجمهور وهً الجر، ٌكونون لسمٌن: سابك أول، 
 .(ٗ) وؼٌر أول

[، أي:" والذٌن اتبعوهم بإحسان فً ٓٓٔعالى:}َوالَِّذٌَن اتَّبَعُوهُْم بِإِْحَساٍن{ ]التوبة : لوله ت
االعتماد واأللوال واألعمال طلبًا لمرضاة هللا سبحانه وتعالى"
(٘). 

ٌمول : والذٌن َسلَكوا سبٌلهم فً اإلٌمان باهلل ورسوله ، والهجرة من دار  لال الطبري:"
 .(ٙ)الحرب إلى دار اإلسبلم ، طلَب رضا هللا "

 .(2)عن لتادة لوله: "}والذٌن اتبعوهم بإحسان{، لال: التابعون"
وروي عن عبد الرحمن فً لوله: "}والذٌن اتبعوهم بإحسان{، من بمً من أهل اإلسبلم 

 .(1)ن تموم الساعة"إلى أ
 :(5)[، وجهانٓٓٔوفً لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن اتَّبَعُوهُْم ِبإِْحَساٍن{ ]التوبة : 

 أحدهما : من اإلٌمان .
 الثانً : من األفعال الحسنة.

ورضً عنهم كؤنه ٌتنمص  -ملسو هيلع هللا ىلص -عن ابن عباس: "أتاه رجل فذكر بعض أصحاب دمحم 
: }والسابمون األولون من المهاجرٌن واألنصار والذٌن اتبعوهم بعضهم، فمال ابن عباس

 .(ٓٔ)بإحسان{، أما أنت فلم تتبعهم بإحسان"
عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى لال: "كان الناس على ثبلث منازل: المهاجرون األولون،  

الذٌن سبمونا والذٌن اتبعوهم بإحسان ... ، والذٌن جاإ من بعدهم ٌمولون ربنا اؼفر لنا وإلخواننا 
 .(ٔٔ)باإلٌمان، فؤحسن ما نكون أن نكون بهذه المنزلة"

عن دمحم بن كعب لال : مّر عمر برجل وهو ٌمرأ هذه اآلٌة : }والسابمون األولون من  
 ًّ المهاجرٌن واألنصار والذٌن اتبعوهم بإحسان{ ، لال : من ألرأن هذه اآلٌة ؟  لال : ألرأنٌها أب

تفارْلنً حتى أذهب بن إلٌه ! فؤتاه فمال : أنت ألرأت هذا هذه اآلٌة ؟ لال : بن كعب. لال : ال 
نعم! لال : وسمعتها من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟! لال : ]نعم![. لمد كنُت أرانا ُرفِعنا َرْفعَةً ال ٌبلُؽها أحٌد 

ًّ : تصدٌك ذلن فً أول اآلٌة التً فً أول الجمعة وأوسط  الحشر ، وآخر األنفال. بعدنا! فمال أب
ا ٌَْلَحمُوا بِِهْم { ]سورة الجمعة :  [ ، وأوسط الحشر :}َوالَِّذٌَن ٖأما أول الجمعة : }َوآَخِرٌَن ِمْنُهْم لَمَّ

[ ، َٓٔجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم ٌَمُولُوَن َربَّنَا اْؼِفْر َلنَا َوإلْخَوانَِنا الَِّذٌَن َسبَمُونَا بِاإلٌَماِن{ ]سورة الحشر : 
                                                             

 .5ٖ٘/ٕحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5٘ٗ/٘انظر: البحر المحٌط فً التفسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖ٘ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٙ5ٔ/ٙ(:صٖ٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٙ5ٔ/ٙ(:صٖٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٙ1ٔ/ٙ(:صٖٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٙ1ٔ/ٙ(:صٖٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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وأما آخر األنفال : }َوالَِّذٌَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمعَكُْم فَؤُولَبَِن ِمْنكُْم{ ]سورة األنفال : 
2٘"](ٔ). 

لُوَن ِمَن »وعن ابن عامر األنصاري: "أن عمر بن الخطاب لرأ :  َوالسَّاِبمُوَن األوَّ
ولم ٌلحك الواو فً }الذٌن{، « األنصار»، فرفع «تَّبَعُوهُْم بِإِْحَسانٍ الُمَهاِجِرٌَن َواألْنَصاُر الَِّذٌَن ا

، فمال «الذٌن اتبعوهم بإحسان»فمال له زٌد بن ثابت }والذٌن اتبعوهم بإحسان{ ، فمال عمر : 
ًّ بن كعب. فؤتاه ، فسؤله عن ذلن ، فمال أبً :  زٌد : أمٌر المإمنٌن أعلم! فمال عمر : ابتونً بؤب

ًٌّا"}والذٌن ا تبعوهم بإحسان{، فمال عمر : إذًا نتابع أبَ
(ٕ). 
، بالرفع ، عطفًا بهم على «األْنَصارُ "»ولد ذكر عن الحسن البصري أنه كان ٌمرأ : 

 .(ٖ)}السابمٌن{"
ُ َعْنُهْم{ ]التوبة :  ًَ َّللاَّ [، أي:"أولبن الذٌن رضً هللا عنهم ٓٓٔلوله تعالى:}َرِض

 .(ٗ)لطاعتهم هللا ورسوله"
ُ َعْنُهْم{ ]التوبة : وفً  ًَ َّللاَّ  [، ثبلثة وجوه:ٓٓٔلوله تعالى:}َرِض

 .(٘)أحدها : رضً هللا عنهم باإلٌمان ، ورضوا عنه بالثواب ، لاله ابن بحر
الثانً : رضً هللا عنهم فً العبادة . ورضوا عنه بالجزاء ، حكاه الماوردي عن علً بن 

 .(ٙ)عٌسى
 .(2)، ورضوا عنه بالمبول -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول الثالث : رضً هللا عنهم بطاعة 

لال الطبري:" معنى الكبلم : رضً هللا عن جمٌعهم لما أطاعوه ، وأجابوا نبٌّه إلى ما  
دعاهم إلٌه من أمره ونهٌه ورضً عنه السابمون األّولون من المهاجرٌن واألنصار ، والذٌن 

على طاعتهم إٌاه ، وإٌمانهم به وبنبٌه علٌه اتبعوهم بإحسان ، لما أجزل لهم من الثواب 
 .(1)السبلم"

[، أي:" ورضوا عنه لما أجزل لهم من الثواب ٓٓٔلوله تعالى:}َوَرُضوا َعْنهُ{ ]التوبة : 
 .(5)على طاعتهم وإٌمانهم"

فٌمول: سلونً  -:ثم ٌتجلى لهم الرب تبارن وتعالى -ملسو هيلع هللا ىلص -عن أنس: "لال رسول هللا
م، لال: فٌسؤلونه الرضا، فٌمول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتً فسلونً أعطكم لال: أعطك

 .(ٓٔ)فٌسؤلونه الرضا، لال: فٌشهدهم أنه لد رضً عنهم"
[، أي:" وأعدَّ لهم ٓٓٔلوله تعالى:}َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها اأْلَْنَهاُر{ ]التوبة : 

 .(ٔٔ)جارها األنهار"جنات تجري تحت لصورها وأش
 .(ٕٔ)[، أي:" ممٌمٌن فٌها من ؼٌر انتهاء"ٓٓٔلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا{ ]التوبة : 

 .(ٖٔ)لال الطبري:" البثٌن فٌها }أبًدا{، ال ٌموتون فٌها وال ٌخرجون منها " 
 .(ٗٔ)الفبلح العظٌم"[، أي:" ذلن هو ٓٓٔلوله تعالى:}ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{ ]التوبة : 

                                                             
 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٗٔ(:ص2ٔٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٗٔ(:ص2ٔٔ1ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٖٗ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5ٖٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٙ5ٔ/ٙ(:ص2ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٓ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5ٖٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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ٌخبر تعالى عن رضاه عن السابمٌن من المهاجرٌن واألنصار والتابعٌن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)لهم بإحسان ، ورضاهم عنه بما أعدَّ لهم من جنات النعٌم ، والنعٌم الممٌم "

 .(ٕ)عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}ذلن الفوز العظٌم{، ٌعنً: ذلن الثواب، الفوز العظٌم" 
لال أبو حٌان:" ولما بٌن تعالى الصابل األعراب المإمنٌن المتصدلٌن، وما أعد لهم من 
النعٌم، بٌن حال هإالء السابمٌن وما أعد لهم، وشتان ما بٌن اإلعدادٌن والثناءٌن، هنان لال: } 

ُ َعْنُهْم{]التوبة:55أاََل إِنََّها لُْربَةٌ لَُهْم{]التوبة: ًَ َّللاَّ ُ فًِ  [،ٓٓٔ[ وهنا }َرِض وهنان :} َسٌُْدِخلُُهُم َّللاَّ
َ َؼفُوٌر ٓٓٔ[، وهنا }َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري{]التبوة:55َرْحَمتِه{]التوبة: [، وهنان ختم: }إِنَّ َّللاَّ
 .(ٖ)["ٓٓٔ[، وهنا }ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌم{]التوبة:55َرِحٌم{]التوبة:
 الفوابد:
  على ؼٌرهم ممن جاء بعدهم.فضل أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ
وتعدٌل لهم، وثناء علٌهم; ولهذا فإن  -رضً هللا عنهم-وفً هذه اآلٌة تزكٌة للصحابة  -ٕ

 تولٌرهم من أصول اإلٌمان.
 فضل التابعٌن ألصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن أحسنوا المتابعة. -ٖ
إذ أن جزاء أهل اإلٌمان فً الدار  من ثمرات اإلٌمان: الفوز برضا هللا، ودار كرامته، -ٗ

 اآلخرة هو النعٌم الممٌم فً دار اإلسبلم.
 أفضلٌة رضا هللا تعالى على سابر النعٌم. -٘
 بٌان معنى الفوز وهو النجاة من النار، ودخول الجنة. -ٙ
 

 المرآن
ْن َحْولَكُْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمنَافِمُوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِدٌنَِة َمَردُ  وا َعلَى النِّفَاِق اَل تَْعلَُمُهْم نَْحُن }َوِمم 

ٌِْن ثُم  ٌَُردُّوَن إِلَى َعذَاٍب َعِظٌٍم ) تَ بُُهْم َمر   [ٔٓٔ({ ]التوبة : ٔٓٔنَْعلَُمُهْم َسنُعَذِّ
 التفسٌر:

ومن الموم الذٌن حول )المدٌنة( أعراب منافمون، ومن أهل )المدٌنة( منافمون ألاموا على النفاق، 
أمرهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتٌن:  -أٌها الرسول-ه طؽٌانًا، بحٌث ٌخفى علٌن وازدادوا فٌ

بالمتل والسبً والفضٌحة فً الدنٌا، وبعذاب المبر بعد الموت، ثم ٌَُردُّون ٌوم المٌامة إلى عذاب 
 عظٌم فً نار جهنم.

ْن َحْولَكُْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمنَافِمُوَن{ ]التوب  [، أي:" ومن الموم الذٌن ٔٓٔة : لوله تعالى:}َوِممَّ
 .(ٗ)حول )المدٌنة( أعراب منافمون"

  .(٘) لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره : ومن الموم الذٌن حول مدٌنتكم من األعراب منافمون"
  
[، أي:" ومن أهل ٔٓٔلوله تعالى:}َوِمْن أَْهِل اْلَمِدٌنَِة َمَرُدوا َعلَى الّنِفَاِق{ ]التوبة :  
  .(ٙ)فمون أٌضا لجوا فً النفاق واستمروا علٌه"المدٌنة منا

لال الطبري:أي:"ومن أهل مدٌنتكم أًٌضا أمثالهم ألواٌم منافمون، مَرنُوا علٌه وَدِربوا 
  .(2)"به

 .(1)عن دمحم بن إسحاق:" }مردوا على النفاق{، أي: لجوا فٌه وأبوا"

                                                             
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٙ5ٔ/ٙ(:ص1ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5٘ٗ-5ٗٗ/٘البحر المحٌط: (ٖ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٙ5ٔ/ٙ(:ص5ٖٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
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 [، ثبلثة وجوه:َٔٓٔعلَى النِّفَاِق{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوِمْن أَْهِل اْلَمِدٌنَِة َمَرُدوا وفً 
 .(ٔ)أحدها : ألاموا علٌه ولم ٌتوبوا منه ، لاله عبد الرحمن بن زٌد

عن عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم :"}ومن أهل المدٌنة مردوا على النفاق{، لال: ألاموا 
 .(ٕ)علٌه لم ٌتوبوا كما تاب آخرون"
ِرٌداً{] النساء :  الثانً : مردوا علٌه أي عتوا فٌه ، ٌَْطاناً مَّ ومنه لوله عز وجل:}َوإِن ٌَْدعُوَن إِالَّ َش

ٔٔ2 ] (ٖ). 
 .(ٗ)مرنوا علٌه وجرإوا علٌه كمولن: تمردوا" لال الفراء:أي:"

د «شٌطاٌن مارد ، وَمِرٌد» لال الطبري:"ومنه :  ، وهو الخبٌث العاتً. ومنه لٌل : تمرَّ
 .(٘)على معصٌته واعتادها" فبلن على ربه، أي : عتَا ، ومرنَ 

  .(ٙ)الثالث : تجردوا فٌه فظاهروا ، مؤخوذ منه تجرد خد األمرد لظهوره
[، أي:" ال تعلمهم أنت ٌا دمحم ٔٓٔلوله تعالى:}اَل تَْعلَُمُهْم نَْحُن نَْعلَُمُهْم{ ]التوبة : 

عن لمهارتهم فً النفاق بحٌث ٌخفى أمرهم على كثٌرٌن، ولكن نحن نعلمهم ونخبرن 
 .(2)أحوالهم"

 .(1)"ال تعرؾ نفالهم نحن نعرؾ نفالهم لال مماتل:"
ٌمول لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : ال تعلم ، ٌا دمحم ، أنت هإالء المنافمٌن الذٌن وصفُت  لال الطبري:"

 .(5)لن صفتهم ممن حولكم من األعراب ومن أهل المدٌنة ، ولكنا نحن نعلمهم"
 .(ٓٔ)نعلمهم{، ٌمول: نعرفهم"عن ابن عباس:"} نحن  
 :(ٔٔ)[، وجهانٔٓٔوفً لوله تعالى:}اَل تَْعلَُمُهْم نَْحُن نَْعلَُمُهْم{ ]التوبة :  

 أحدهما : ال تعلمهم حتى نعلمن بهم .
الثانً : ال تعلم أنت عالبة أمورهم وإنما نختص نحن بعلمها ، وهذا ٌمنع أن ٌحكم على أحد 

 بجنة أو نار .
له: "}وممن حولكم من األعراب{ إلى لوله: }ال تعلمهم نحن نعلمهم{، عن لتادة فً لو 

لال لتادة: فما بال ألوام ٌتكلفون على الناس؟ ٌمول: فبلن فً الجنة، وفبلن فً النار، فإذا سؤلت 
أحدهم عن نفسه لال: ال أدري، لعمري ألنت بنفسن أعلم منن بؤعمال الناس، ولمد تكلفت شٌبا 

} َوَما ِعْلِمً بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ -ملسو هيلع هللا ىلص -نبً هللا نوحما تكلفه نبً، لال 
 -، ولال نبً هللا شعٌب(ٕٔ)

ٌر لَكُْم إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌِن{ -ملسو هيلع هللا ىلص ٌْ ِ َخ ٌَُّت َّللاَّ }َبِم
} اَل تَْعلَُمُهْم نَْحُن  -ملسو هيلع هللا ىلص -، ولال هللا لنبٌه دمحم(ٖٔ)

 .(٘ٔ)"(ٗٔ)لَُمُهم{نَعْ 

                                                             
 كذا الترلٌم بالمطبوع! .1ٙ5ٔ/ٙ(:صٖٓٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 كذا الترلٌم بالمطبوع! .1ٙ5ٔ/ٙ(:صٖٓٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٓ٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٓٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٖٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .12ٓٔ/ٙ(:صٖٔٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .[ٕٔٔ]الشعراء : (ٕٔ)
 .[1ٙ]هود : (ٖٔ)
 .[ٔٓٔ]التوبة : (ٗٔ)
 .12ٓٔ/ٙ(:صٕٖٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
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ٌِْن{ ]التوبة :   تَ بُُهْم َمرَّ [، أي:" سنعذبهم مرتٌن: بالمتل والسبً ٔٓٔلوله تعالى:}َسنُعَذِّ
 .(ٔ)والفضٌحة فً الدنٌا، وبعذاب المبر بعد الموت"

ِن{ ]التوبة :   ٌْ تَ بُُهْم َمرَّ  [، وجوه:ٔٓٔوفً تفسٌر لوله تعالى:}َسنُعَذِّ
الفضٌحة فً الدنٌا والجزع من المسلمٌن ، واآلخر عذاب المبر ، لاله أحدها : أن أحد العذابٌن 

 .(ٖ)، وأبو مالن(ٕ)ابن عباس
لال ابن عباس:" لام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطًٌبا ٌوم الجمعة ، فمال : اخرج ٌا فبلن ، فإنن  

م. فلمٌهم عمر وهم منافك. اخرج ، ٌا فبلن ، فإنن منافك. فؤخرج من المسجد ناًسا منهم ، فضحه
ٌخرجون من المسجد ، فاختبؤ منهم حٌاًء أنه لم ٌشهد الجمعة ، وظّن أن الناس لد انصرفوا ، 
واختبؤوا هم من عمر ، ظّنوا أنه لد علم بؤمرهم. فجاء عمر فدخل المسجد ، فإذا الناس لم ٌصلُّوا 

فمٌن الٌوم ! فهذا العذاب ، فمال له رجل من المسلمٌن : أبشر ، ٌا عمر ، فمد فضح هللا المنا
 .(ٗ)األول ، حٌن أخرجهم من المسجد. والعذاب الثانً ، عذاب المبر"

عن أبً مالن : "}سنعذبهم مرتٌن{، لال : كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌخطب فٌذكر المنافمٌن ،  
 .(٘)فٌعذبهم بلسانه ، لال : وعذاب المبر"
، وابن (2)لتادة ، و(ٙ)اآلخر عذاب المبر ، لاله الحسنوالثانً : أن أحدهما عذاب الدنٌا و

 .(1)جرٌج
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أسرَّ إلى حذٌفة باثنً عشر رجبل من المنافمٌن ، فمال  لال لتادة:" ذكر لنا أن نب
: " ستة منهم تكفٌَكهم الدُّبٌلة ، ِسراج من نار جهنم ، ٌؤخذ فً كتؾ أحدهم حتى تُفضً إلى 

وستة ٌموتون موتًا. ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رحمه هللا ، كان إذا مات رجل ٌرى صدره، 
أنه منهم، نظر إلى حذٌفة، فإن صلى علٌه، وإال تركه. وذكر لنا أن عمر لال لحذٌفة : أنشُُدن هللا 

 .(5)، أمنهم أنا ؟ لال : ال وهللا ، وال أوِمن منها أحًدا بعدن!"

هم فً أموالهم وأوالدهم ، والمرة األخرى فً جهنم. لاله ابن والثالث : أن أحدهما مصاببَ 
 .(ٓٔ)زٌد

لال ابن زٌد:" أما عذاٌب فً الدنٌا ، فاألموال واألوالد ، ولرأ لول هللا : }فَبل تُْعِجْبَن 
ٌَاِة الدُّنْ  بَُهْم بَِها فًِ اْلَح ُ ِلٌُعَذِّ [ ، بالمصابب ٌَ٘٘ا{، ]سورة التوبة : أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدهُْم إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

فٌهم ، هً لهم عذاب ، وهً للمإمنٌن أجر. لال : وعذاب فً اآلخرة ، فً النار }ثم ٌردون إلى 
 .(ٔٔ)عذاب عظٌم{، لال : النار"

والرابع :أن إحدى المرتٌن ، الحدود ، واألخرى : عذاُب المبر. ذكر ذلن عن ابن عباس من 
 .(ٕٔ)وجه ؼٌر مرتًضى

َباء، لاله مجاهدوالخ  .(ٗٔ)، وابن لتٌبة(ٖٔ)-فً إحدى الرواٌات-امس:أن احدهما المتل والّسِ
 .(ٔ)والسادس: أن احدهما الجوع، واآلخر عذاب المبر. وهو مروي عن مجاهد أٌضا

                                                             
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗٗ-ٔٗٗ/ٗٔ(:ص2ٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٗٔ(:ص2ٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٗٗ-ٔٗٗ/ٗٔ(:ص2ٕٕٔٔأخرجه الطبري)(ٗ)
 .ٕٗٗ/ٗٔ(:ص2ٕٖٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٗٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٗٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٗٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٗٗٗ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٗٔ(:ص2ٕٔٗٔظر: تفسٌر الطبري)ان (ٖٔ)
 .5ٕٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
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 .(ٕ)والسابع: أن احدهما الجوع، واآلخر المتل. وهو مروي عن مجاهد أٌضا
 .(ٖ)المتل. وهو مروي عن مجاهد فً رواٌة ٌحٌى بن آدموالثامن: أن احدهما الخوؾ، واآلخر 

 .(ٗ)والتاسع: أن احدهما المتل، واآلخر عذاب المبر. لاله الفراء
والعاشر: أن أحدهما الزكاة التً تإخذ منهم واآلخر الجهاد الذي ٌإمرون به ألنهم بالنفاق ٌرون 

 .(٘)ذلن عذاباً . لال الحسن
 .(ٙ). لاله الزجاجفاق وبالفعلأي سنعذبهم باإلنوالحادي عشر: 

ٌِْظ فً أمر اإلسبلم. لاله ابن  والثانً عشر: أن إحدى المرتٌن: عذابُهم بما ٌدخل علٌهم من الؽَ
 .(2)إسحاق
هم بما هم فٌه من أمر  لال ابن إسحاق:"  العذاب الذي وعَدهم مرتٌن ، فٌما بلؽنً ، َؼمُّ

اإلسبلم ،وما ٌدخل علٌهم من ؼٌظ ذلن على ؼٌر ِحْسبة ، ثم عذابهم فً المبر إذا صاروا إلٌه ، 
 .(1)ثم العذاب العظٌم الذي ٌردُّون إلٌه ، عذاُب اآلخرة ، والُخْلد فٌه"

ند الموت تضرب المبلبكة الوجوه واألدبار، والثانً: فً أن العذاب االول: عوالثالث عشر: 
 .(5). وهذا لول مماتلالمبر منكر ونكٌر

لال اإلمام الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن بالصواب عندي أن ٌمال : إن هللا أخبر أنه  
ل به إلى علم صفة  ذٌنن ٌعذِّب هإالء الذٌن مَردوا على النفاق مرتٌن ، ولم ٌضع لنا دلٌبل ٌوّصِ

العذابٌن وجابز أن ٌكون بعض ما ذكرنا عن المابلٌن ما أنببنا عنهم. ولٌس عندنا علم بؤّيِ ذلن 
من أّيٍ. ؼٌر أن فً لوله جل ثناإه : )ثم ٌرّدون إلى عذاب عظٌم( ، داللة على أن العذاب فً 

تٌن كلتٌهما لبل دخولهم النار. واألؼلب من إحدى المرتٌن أنها فً المبر" المرَّ
(ٔٓ).  

ثم ٌَُردُّون ٌوم المٌامة  [، أي:"ٔٓٔ}ثُمَّ ٌَُردُّوَن إِلَى َعذَاٍب َعِظٌٍم{ ]التوبة : لوله تعالى:
 .(ٔٔ)إلى عذاب عظٌم فً نار جهنم"

ٌمول : ثم ٌردُّ هإالء المنافمون ، بعد تعذٌب هللا إٌاهم مرتٌن ، إلى عذاب  لال الطبري:"
 .(ٕٔ)عظٌم ، وذلن عذاب جهنم"

 .(ٖٔ)أي: ٌعذبون فً اآلخرة" الزجاج:"لال 
 :(ٗٔ)[، ثبلثة وجوهٔٓٔوفً لوله تعالى:}ثُمَّ ٌَُردُّوَن إِلَى َعذَاٍب َعِظٌٍم{ ]التوبة :  

 أحدها : أنه عذاب النار فً اآلخرة .
 الثانً : أنه إلامة الحدود فً الدنٌا .
 الثالث : إنه أخذ الزكاة منهم .

 الفوابد:
الكرٌمة : أن علم ما فً الملوب إلى هللا تعالى فبل ٌعلم أحد من الؽٌب إال من فوابد اآلٌة  -ٔ

 ما علمه هللا عز وجل.

                                                                                                                                                                               
 .ٕٗٗ/ٗٔ(:ص2ٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٗٗ/ٗٔ(:ص2ٕٔ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٗٔ(:ص2ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٓ٘ٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .ٗٗٗ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٙٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .٘ٗٗ-ٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .٘ٗٗ-ٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .٘ٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .٘ٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .51ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
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ومنها: أّن اإلجماع منعمد على االعتبار بالّظاهر دون الباطن، ومن نجم نفاله وظهر  -ٕ
كفره ترن حدٌثه، ومن ظهر إسبلمه وأمانته وصدله لبل وإن كان فً الباطن خبلؾ ما 

 -د علمنا لما وجب علٌنا وبذلنا فً طلب الحك جهدنا، ولد كان رسول هللا ظهر منه، فم
ٌعمل بالّظاهر وٌتبرأ من علم الباطن. وإلى ذلن اإلشارة بموله فً هذه اآلٌة: }اَل  -ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(ٔ)[ٔٓٔتَْعلَُمُهم نَْحُن نَْعلَُمُهم{ ]التوبة:
 

 المرآن
َ }َوآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِ  ٌِْهْم إِن  ّللا  ُ أَْن ٌَتُوَب َعلَ ِهْم َخَلطُوا َعَماًل َصاِلًحا َوآَخَر َسٌِّئًا َعَسى ّللا 

 [ٕٓٔ({ ]التوبة : َٕٓٔغفُوٌر َرِحٌٌم )

 التفسٌر:
وآخرون من أهل )المدٌنة( وممن حولها، اعترفوا بذنوبهم وندموا علٌها وتابوا منها، خلطوا 

بآخر  -والندم واالعتراؾ بالذنب وؼٌر ذلن من األعمال الصالحة وهو التوبة-العمل الصالح 
عسى هللا أن ٌوفمهم للتوبة  -وهو التخلؾ عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وؼٌره من األعمال السٌبة-سٌِّا 

 وٌمبلها منهم. إن هللا ؼفور لعباده، رحٌم بهم.
 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال:

نزلت فً سبعة من األنصار منهم أو لبابة بن عبد المنذر ، وأوس بن ثعلبة ، المول األول: أنها 
فً ؼزاة تبون ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-وودٌعة بن حزام ، كانوا من جملة العشرة الذٌن تخلفوا عن رسول هللا 

إن عفا عنهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-فربطوا أنفسهم لما ندموا على تؤخرهم إلى سواري المسجد لٌطلمهم رسول هللا 
مر بهم وكانوا على طرٌمة فسؤل عنهم فؤخبر بحالهم فمال : اَل  -ملسو هيلع هللا ىلص-، فلما عاد رسول هللا 

ٌَْعذُُرهم َوٌُْطِلمُُهْم. فنزلت هذه اآلٌة فٌهم  َ تَعالَى هَُو الَِّذَي  أَعذُُرهُْم َوالَ أُْطِلمُهم َحتَّى ٌَكوَن َّللاَّ

 .(ٕ)ابن عباس فؤطلمهم ، وهذا لول
عن ابن عباس لوله:"}وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمبل صالًحا وآخر سٌبًا{، لال : 
كانوا عشرة َرْهٍط تخلّفوا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة تبون ، فلما حضَر ُرجوع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، أوثك 

نبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا رجع فً المسجد علٌهم فلما رآهم سبعةٌ منهم أنفسهم بسواري المسجد ، فكان ممّر ال
لال : " من هإالء الموثِمُون أنفسهم بالسواري ؟ لالوا : هذا أبو لبابة وأصحاٌب له تخلفوا عنن ، 
ٌا رسول هللا ، ]وحلفوا ال ٌطلمهم أحد[ ، حتى تطلمهم ، وتعذرهم. فمال النبً علٌه السبلم : وأنا 

طلمهم وال أعذرهم ، حتى ٌكون هللا هو الذي ٌطلمهم ، رؼبوا عنً وتخلفوا عن ألسم باهلل ال أ
الؽزو مع المسلمٌن! فلما بلؽهم ذلن لالوا : ونحن ال نطلك أنفسنا حتى ٌكون هللا الذي ٌطلمنا ! 
فؤنزل هللا تبارن وتعالى : }وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمبل صالًحا وآخر سٌبًا عسى هللا 

من هللا واجب. فلما نزلت أرسل إلٌهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤطلمهم « عسى»علٌهم{، و  أن ٌتوب
 .(ٖ)وَعذََرهُم"

وروي عن ابن عباس أٌضا لوله : "}وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمبل صالًحا 
 ؼزا ؼزوة تبون وآخر سٌبًا عسى هللا{، إلى لوله : }إن هللا ؼفور رحٌم{، وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

، فتخلؾ أبو لبابة وخمسة معه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص. ثم إن أبا لبابة ورجلٌن معه تفّكروا وندموا ، 
وأٌمنوا بالهلكة ، ولالوا : " نكون فً الِكّنِ والطمؤنٌنة مع النساء ، ورسول هللا والمإمنون معه 

ي ، فبل نطلمها حتى ٌكون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هو ٌطلمنا فً الجهاد! وهللا لنوثمّن أنفسنا بالّسوار
وٌعذُرنا " ، فانطلك أبو لبابة وأوثك نفسه ورجبلن معه بسواري المسجد ، وبمً ثبلثةُ نفٍر لم 
ٌوثموا أنفسهم. فرجع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلممن ؼزوته ، وكان طرٌمه فً المسجد ، 

إالء الموثمو أنفسِهم بالسواري ؟ فمالوا : هذا أبو لبابة وأصحاب له ، فمرَّ علٌهم فمال : من ه
                                                             

ّبِ َعْن سُنَِّة أبً المَاِسم  انظر : (ٔ) وُض الَباسْم فً الذِّ ٌِْه َوَسلََّم  -الرَّ ُ َعلَ )وعلٌه حواٍش لجماعٍة من -َصلَّى َّللاَّ
 .5ٕ٘/ٔ:العلماء منهم األمٌر الّصنعانً(

 .1ٗٗ-2ٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٗٗ-2ٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)



ٖٕٔ 
 

تخلفوا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فعاهدوا هللا أن ال ٌطلموا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلمهم 
أومر بإطبللهم وترضى عنهم ، ولد اعترفوا بذنوبهم. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : وهللا ال أطلمهم حتى 

، وال أعذرهم حتى ٌكون هللا هو ٌعذرهم ، ولد تخلفوا عنً ورؼبوا بؤنفسهم عن ؼزو المسلمٌن 
وجهادهم ! فؤنزل هللا برحمته : }وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمبل صالًحا وآخر سٌبًا عسى 

آلٌة أطلمهم رسول من هللا واجب فلما نزلت ا« عسى»هللا أن ٌتوب علٌهم إن هللا ؼفور رحٌم{، و
 .(ٔ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وعذَرهم ، وتجاوز عنهم"

 الثانً : أنها نزلت فً ابً لبابة وحده، وفً سبب نزولها وجهان:والمول 
صلى -حٌن أرادوا النزول على حكم النبً -أحدهما: أنها نزلت فٌه وذلن حٌن لال لبنً لرٌظة 

 .(ٕ)نزلتم على حكمه ، لاله مجاهدإنه ذابحكم إن - -هللا علٌه وسلم
عن مجاهد : "ربط أبو لبابة نفسه إلى سارٌة ، فمال : ال أحلُّ نفسً حتى ٌحلنً هللا  

ورسوله ! لال : فحلَّه النبً ملسو هيلع هللا ىلص : وفٌه أنزلت هذه اآلٌة : }وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمبل 
 .(ٖ)صالًحا{، اآلٌة"
 .(ٗ)فً أبً لبابة ، بسبب تخلفه عن تبون. وهذا لول الزهرينزلت الثانً:أنها 
لال الزهري : كان أبو لبابة ممن تخلؾ عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة تبون ،  لال الزهري:" 

فربط نفسه بسارٌة ، فمال : وهللا ال أحّل نفسً منها ، وال أذوق طعاًما وال شرابًا ، حتى أموت 
 ًّ ! فمكث سبعة أٌام ال ٌذوق طعاًما وال شرابًا ، حتى خّر مؽشٌا علٌه ، لال : ثم أو ٌتوب هللا عل

تاب هللا علٌه ، ثم لٌل له : لد تٌب علٌن ٌا أبا لبابة! فمال : وهللا ال أحّل نفسً حتى ٌكون رسول 
ل أبو لبابة : ٌا رسول هللا ، إّن من توبتً هللا ملسو هيلع هللا ىلص هو ٌحلنً ! لال : فجاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص فحله بٌده. ثم لا

أن أهجر دار لومً التً أصبت فٌها الذنب ، وأن أنخلع من مالً كله صدلة إلى هللا وإلى 
 .(٘)رسوله! لال : ٌجزٌن ٌا أبا لبابة الثلث

 .(ٙ)األعراب. وهذا المول مروي عن ابن عباس أٌضاوالمول الثالث: أنها نزلت فً 
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمبل صالًحا وآخر سٌبًا{، لال : عن ابن عباس : "} 

  .(2)"إنهم من األعراب
ٌِّبًا{ ]التوبة :   [، ٕٓٔلوله تعالى:}َوآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم َخلَطُوا َعَمبًل َصاِلًحا َوآَخَر َس

علٌها وتابوا منها، أي:" وآخرون من أهل )المدٌنة( وممن حولها، اعترفوا بذنوبهم وندموا 
 -وهو التوبة والندم واالعتراؾ بالذنب وؼٌر ذلن من األعمال الصالحة-خلطوا العمل الصالح 

ٌِّا   .(1)وهو التخلؾ عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وؼٌره من األعمال السٌبة"-بآخر س
 واختلؾ فً هإالء المعنٌنن على ألوال:

 .(5)لبابة. وهذا لول ابن عباس أٌضاأحدها: كانوا ستة، أحدهم أبو 
والثانً: أنها نزلت فً عشرة أنفس كانوا تخلَّفوا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة تبون ، منهم أبو 
لبابة ، فربط سبعةٌ منهم أنفسهم إلى الّسواري عند َمْمدم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، توبةً منهم من ذنبهم. وهذا 

 .(ٓٔ)سلول ابن عبا

                                                             
 .5ٗٗ-1ٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔ2ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٔٗ1ٔ ()2ٔٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٔٗ2ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٔٗ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٔٗ5ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕ٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٗٗ-1ٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔ2ٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٗٗ-2ٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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والثالث: أن الذٌن ربطوا أنفسهم بالسواري كانوا ثمانٌة ، منهم كْرَدم ، ومرداس ، وأبو لبابة. 
 .(ٔ)وهذا لول ابن زٌد

والرابع:أنهم كانوا سبعة: فؤما الذٌن خلطوا عمبل صالًحا وآخر سٌبًا، فهم: جدُّ بن لٌس ، وأبو 
 .(ٕ)لتادة لبابة ، وحرام ، وأوس ، وكلهم من األنصار. وهذا لول

والخامس: أنهم كانوا خمسة: هبلل ، وأبو لبابة ، وكردم ، ومرداس ، وأبو لٌس. وهذا المول 
 .(ٖ)مروي عن سعٌد

والسادس: عنً بهذه اآلٌة أبو لبابة خاصة، وذنبه الذي اعترؾ به فتٌب علٌه فٌه ، ما كان من 
 .(ٗ)أمره فً بنً لرٌظة. وهذا لول مجاهد

 .(٘)ه اآلٌة: األعراب. وهذا المول مروي عن ابن عباس أٌضاأنه عنً بهذ والسابع:
وأولى هذه األلوال بالصواب فً ذلن ، لوُل من لال : نزلت هذه اآلٌة فً  لال الطبري:" 

المعترفٌن بخطؤ فعلهم فً تخلفهم عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وتركهم الجهاَد معه ، والخروَج لؽزو 
 تبون وأن الذٌن نزل ذلن فٌهم جماعة ، أحدهم أبو لبابة.الروم ، حٌن شخص إلى 

وإنما للنا : ذلن أولى بالصواب فً ذلن ، ألن هللا جل ثناإه لال : }وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم{، فؤخبر عن اعتراؾ جماعة بذنوبهم ، ولم ٌكن المعترُؾ بذنبه ، الموثُك نفسه بالسارٌة 

فإذ كان ذلن كذلن، وكان هللا تبارن وتعالى لد وصؾ  فً حصار لرٌظة ، ؼٌر أبً لبابة وحده.
فً لوله : }وآخرون اعترفوا بذنوبهم{، باالعتراؾ بذنوبهم جماعةً ، عُِلم أن الجماعة الذٌن 
وصفهم بذلن لٌست الواحد ، فمد تبٌن بذلن أن هذه الصفة إذا لم تكن إال لجماعة ، وكان ال 

واألخبار وأجمع علٌه أهل التؤوٌل ، إال جماعة من  جماعةَ فعلت ذلن ، فٌما نمله أهل السٌر
المتخلفٌن عن ؼزوة تبون ، صحَّ ما للنا فً ذلن. وللنا : " كان منهم أبو لبابة " ، إلجماع 

 .(ٙ)الحجة من أهل التؤوٌل على ذلن"

 [، ثبلثة وجوه:ٕٓٔوفً لوله تعالى:}َخلَطُوا َعَمبًل َصاِلًحا َوآَخَر َسٌِّبًا{ ]التوبة :  
 .(2)، لاله السدي-ملسو هيلع هللا ىلص-، والسًء ، تخلفهم عن النبً -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أن الصالح : ؼزوهم مع النبً

 .(1)الثانً : أن السٌىء : الذنب، والصالح : التوبة ، حكاه الماوردي عن بعض التابعٌن
ا وآخر سٌبا لال: عن الحسن، فً لوله: اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمبل صالحوروي  
 .(5)تابوا"

 ً  .(ٓٔ)الثالث : ما لاله الحسن : ذنباً وسوطاً ال ذهباً فروطاً ، وال سالطاً سموطا
ٌعنً جل ثناإه بالعمل الصالح الذي خلطوه بالعمل السٌا : اعترافهم لال الطبري:" 

 ، حٌن خرج ؼازًٌا ، بذنوبهم ، وتوبتهم منها ، واآلخر السٌا : هو تخلفهم عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔٔ)وتركهم الجهاَد مع المسلمٌن"

عن أبً سعٌد الخدري لال: للنا: "ٌا رسول هللا، ثنا ما رأٌت لٌلة أسري بن؟ لال: رأٌت  
أمتً ضربٌن، ضرب علٌهم ثٌاب أشد بٌاضا من المرطاس، وضرب علٌهم ثٌاب رمد، فملت: ٌا 

 .(ٕٔ)الثٌاب الرمد: فإنهم خلطوا عمبل صالحا وآخر سٌبا"جبرٌل، من هإالء؟ لال: أما أصحاب 

                                                             
 .5ٗٗ/ٗٔ(:2ٖٔ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٓ٘ٗ-5ٗٗ/ٗٔ(:ص2ٔٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٗٗ/ٗٔ(:2ٖٔ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٔ٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٔٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖ٘ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .12ٗٔ/ٙ(:صٖ٘ٓٓٔ (،،)ٖٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .51ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .12ٗٔ/ٙ(:صٖٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .51ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٙٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .12ٗٔ/ٙ(:صٖٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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لال األحنؾ بن لٌس: "عرضت نفسً على المرآن فلم أجدنً بآٌة أشبه منً بهذه اآلٌة:  
 .(ٔ)وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمبل صالحا وآخر سٌبا"

ٌِْهْم{ ]التوبة :   ُ أَْن ٌَتُوَب َعلَ " عسى هللا أن ٌوفمهم للتوبة [، أي:ٕٓٔلوله تعالى:}َعَسى َّللاَّ
 .(ٕ)وٌمبلها منهم"
وروي عن الضحان والحسن وأبً مالن . (ٖ)من هللا واجب"« عسى»و لال ابن عباس:" 

 .(ٗ)مالن والسدي نحو ذلن
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]التوبة :   [، أي:" إن هللا ؼفور لعباده، رحٌم ٕٓٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(٘)بهم"
 الفوابد:
 ألهل التوحٌد الذٌن خلطوا عمبل صالحا وآخر سٌبا بؤن ٌؽفر هللا لهم وٌرحمهم.الرجاء  -ٔ
من هللا بمعنى المطع، ألن الترجً ال ٌجوز علٌه، ولد روى البخاري فً " « عسى»أن  -ٕ

حدٌث سمرة فً الرإٌا النبوٌة الطوٌلة أنه رأى لوما نصؾ خلمهم  من (ٙ)صحٌحه "
فؽمسوا فً نهر، فخرجوا منه، وصاروا كلهم  كؤلبح ما رأى، ونصفها كؤحسن ما رأى،

 كؤحسن ما رأى، فمٌل له: إنهم خلطوا عمبل صالحا وآخر سٌبا، تاب هللا علٌهم.
 .وهذا أصح من تفسٌرهم بالتاببٌن سندا ونظرا

صلى  -أن النبً  -رضً هللا عنها  -أن أن االعتراؾ ٌمتضً الندم. وفً حدٌث عابشة  -ٖ
 .(2)«ن العبد إذا اعترؾ بذنبه ثم تاب تاب هللا علٌهفإ» لال:  -هللا علٌه وسلم 

; وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٗ
 وفعل.

 .(1)هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة«: الؽفور»فـ -

، معناه: الستار (5)«الؽفار"»أن «: الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً: 
«: الؽفور»لذنوب عباده فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 

  .(ٓٔ)منصرفا إلى مؽفرة الذنوب فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"
 .(ٔٔ) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«:الرحٌم»و -

                                                             
 .12ٗٔ/ٙ(:صٕٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٗٗ-2ٗٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.12ٗٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .(2ٓٗ2برلم )(ٙ)
، رلم 5ٕٕٔ/ٗ( ، ومسلم )5ٖٔٓ، رلم 2ٔ٘ٔ/ٗهو جزء من حدٌث اإلفن الطوٌل: أخرجه البخاري )(2)

( ، ٗٓٔٔ، رلم ٙٔ٘/ٕ( ، وإسحاق بن راهوٌه )52ٗ1، رلم ٓٔٗ/٘( . وأخرجه أٌضا: عبد الرزاق )22ٕٓ
، رلم ٕٕٖ/1( ، وأبو ٌعلى )15ٖٔ، رلم 5ٕ٘/٘الكبرى )( ، والنسابى فى 1ٖٓٔ، رلم ٕٖٖ/٘والترمذى )
 ،ٖٔ/ٓٔ( ، وابن حبان )5ٕ2ٗ
 .(ٖٕٗٗٓ، رلم ٖ٘ٔ/ٓٔ( ، والبٌهمى )ٖٖٔ، رلم ٓ٘/ٖٕ( ، والطبرانى )ٕٕٔٗرلم 
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (1)
الذنب من العبد  لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً(5)

 [. 1ٕ: }وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ ]طه:-سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌل لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن  

م ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال ألنه ٌستر سداه; فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌه
ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فٌعٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: وهو 

-ٕ٘/ٔفٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها". ]شؤن الدعاء:
 ر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.، وانظٖ٘
 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٓٔ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٔٔ)
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والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة  -٘
ٌستفاد منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها; فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، 

 .(ٔ) -الذي هو الحكم المترتب علٌه -والصفة، واألثر 
 
 المرآن

ٌِهْم ِبَها َوَصلِّ  ُرهُْم َوتَُزّكِ ُ َسِمٌٌع  }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةً تَُطّهِ ٌِْهْم إِن  َصاَلتََن َسَكٌن لَُهْم َوّللا  َعلَ
 [ٖٓٔ({ ]التوبة : َٖٓٔعِلٌٌم )

 التفسٌر:
من أموال هإالء التاببٌن الذٌن خلطوا عمبل صالحا وآخر سٌبا صدلة تطهرهم  -أٌها النبً-خذ 

لهم بالمؽفرة ِمن دنس ذنوبهم، وترفعهم عن منازل المنافمٌن إلى منازل المخلصٌن، وادع 
لذنوبهم واستؽفر لهم منها، إن دعاءن واستؽفارن رحمة وطمؤنٌنة لهم. وهللا سمٌع لكل دعاء 

 ولول، علٌم بؤحوال العباد ونٌاتهم، وسٌجازي كلَّ عامل بعمله.
 سبب النزول:

 عن ابن عباس لال : جاءوا بؤموالهم ٌعنً أبا لبابة وأصحابه حٌن أطلموا ، فمالوا : ٌا رسول هللا
هذه أموالنا فتصّدق بها عنا ، واستؽفر لنا ! لال : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شٌبًا! فؤنزل هللا : 
}خذ من أموالهم صدلة تطهرهم وتزكٌهم بها{ ، ٌعنً بالزكاة : طاعة هللا واإلخبلص }وصل 

 .(ٕ)علٌهم{، ٌمول : استؽفر لهم"
 أبا لبابة وصاحبٌه ، انطلك أبو لما أطلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وروي عن ابن عباس أٌضا:" 

لبابة وصاحباه بؤموالهم ، فؤتوا بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمالوا : خذ من أموالنا فتصدَّق بها عنا ، 
. وصّلِ علٌنا ٌمولون : استؽفر لنا وطهرنا. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ال آخذ منها شٌبًا حتى أومر

فؤنزل هللا : )خذ من أموالهم صدلة تطهرهم وتزكٌهم بها وصل علٌهم إن صبلتن سكن لهم( ، 
ٌمول : استؽفر لهم من ذنوبهم التً كانوا أصابوا. فلما نزلت هذه اآلٌة أخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جزًءا 

 .(ٖ)من أموالهم ، فتصدَّق بها عنهم"
ًّ هللا بؤموالهم الضحان ، لال : "لما أطلك نبعن   ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبا لبابة وأصحابه ، أتوا نب

فمالوا : ٌا نبً هللا ، خذ من أموالنا فتصدَّق به عنا ، وطهَّرنا ، وصّلِ علٌنا ! ٌمولون : استؽفر 
هم لنا فمال نبً هللا : ال آخذ من أموالكم شٌبًا حتى أومر فٌها فؤنزل هللا عز وجل : )خذ من أموال

صدلة تطهرهم( ، من ذنوبهم التً أصابوا }وصل علٌهم{، ٌمول : استؽفر لهم. ففعل نبً هللا 
 .(ٗ)علٌه السبلم ما أمره هللا به"

عن زٌد بن أسلم لال : "لما أطلك النبً ملسو هيلع هللا ىلص أبا لبابة والذٌن ربطوا أنفسهم بالسَّواري ،  
صدلة تطهرنا بها ! فؤنزل هللا : }خذ من أموالهم صدلة لالوا : ٌا رسول هللا ، خذ من أموالنا 

 .(٘)تطهرهم{، اآلٌة"
ًّ هللا   عن سعٌد بن جبٌر لال : "لال الذٌن ربطوا أنفسهم بالسواري حٌن عفا عنهم : ٌا نب

ر أموالنا ! فؤنزل هللا : }خذ من أموالهم صدلة تطهرهم وتزكٌهم بها{، وكان الثبلثة إذا  ; طّهِ
اشتكى اآلخران مثله ، وكان َعمً منهم اثنان ، فلم ٌزل اآلخر ٌدعو حتى اشتكى أحدهم 

 .(ٙ)َعِمً"

                                                             
 .5ٕ٘/ٕانظر: تسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٔ)
 .٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .٘٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٙ٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٔ٘2ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .٘٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٔ٘ٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .٘٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٔ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
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ٌِهْم بَِها{ ]التوبة :   ُرهُْم َوتَُزّكِ -[، أي:" خذ ٖٓٔلوله تعالى:}ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةً تَُطّهِ
لة تطهرهم ِمن من أموال هإالء التاببٌن الذٌن خلطوا عمبل صالحا وآخر سٌبا صد -أٌها النبً

 .(ٔ)دنس ذنوبهم، وترفعهم عن منازل المنافمٌن إلى منازل المخلصٌن"
 .(ٕ)لال مماتل:" } تطهرهم{ من تخلمهم، }وتزكٌهم{، ٌعنى: وتصلحهم بها" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : ٌا دمحم ، خذ من أموال هإالء الذٌن لال الطبري:" 

ٌهم اعترفوا بذنوبهم  فتابوا منها }صدلة تطهرهم{، من دنس ذنوبهم }وتزكٌهم بها{، ٌمول : وتنّمِ
 .(ٖ)وترفعهم عن خسٌس منازل أهل النفاق بها ، إلى منازل أهل اإلخبلص"

عن عكرمة، فً لوله: "}خذ من أموالهم صدلة{، لال: من البمر واإلبل والؽنم،  
 .(ٗ)وؼٌره"
 .(٘)، ٌعنً: بالزكاة: طاعة هللا واإلخبلص"عن ابن عباس، لوله: "}وتزكٌهم بها{ 
عن لتادة لوله: }خذ من أموالهم صدلة تطهرهم وتزكٌهم بها{، لال: ذكر لنا أنهم سبعة  

رهط تخلفوا عن ؼزوة تبون، أما أربعة: فهم الذٌن خلطوا عمبل صالحا وآخر سٌبا، وفٌهم لٌل: 
 .(ٙ)وٌتصدلوا" }خذ من أموالهم صدلة{، وكانوا وعدوا هللا أن ٌجاهدوا

 -هإالء ناس من المنافمٌن، ممن كان تخلؾ عن النبً لال عبدالرحمن بن زٌد بن أسلم:" 
فً ؼزوة تبون، اعترفوا بالنفاق ولالوا: ٌا رسول هللا، لد ارتبنا ونافمنا وشككنا، ولكن توبة  -ملسو هيلع هللا ىلص

}خذ من أموالهم صدلة  -ملسو هيلع هللا ىلص -لنبٌه -عز وجل -جدٌدة وصدلة نخرجها من أموالنا هلل، فمال هللا
 .(2)تطهرهم وتزكٌهم بها{"

عن الضحان: "فؤنزل هللا عز وجل: }خذ من أموالهم صدلة تطهرهم وتزكٌهم بها{، من  
 .(1)ذنوبهم التً أصابوا"

ٌِْهْم إِنَّ َصبَلتََن َسَكٌن لَُهْم{ ]التوبة :   وادع لهم [، أي:" ٖٓٔلوله تعالى:}َوَصّلِ َعلَ

 .(5)بالمؽفرة لذنوبهم واستؽفر لهم منها، إن دعاءن واستؽفارن رحمة وطمؤنٌنة لهم"
ٌمول : وادع لهم بالمؽفرة لذنوبهم ، واستؽفر لهم منها )إن صبلتن سكن  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)لهم( ، ٌمول : إن دعاءن واستؽفارن طمؤنٌنة لهم ، بؤن هللا لد عفا عنهم ولبل توبتهم "
ٌِْهْم{ ]التوبة : وفً   [،ٖٓٔلوله تعالى:}َوَصّلِ َعلَ
 وجهان:

 .(ٕٔ)، ومماتل(ٔٔ)أحدهما : استؽفر لهم : لاله ابن عباس
 .(ٙٔ)، والزجاج(٘ٔ)، وابن لتٌبة(ٗٔ)، وأبو عبٌدة(ٖٔ)الثانً : ادع لهم ، لاله السدي

 التفسٌر:[، وجوه من ٖٓٔوفً لوله تعالى:}إِنَّ َصبَلتََن َسَكٌن لَُهْم{ ]التوبة : 

                                                             
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٗٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٗ٘ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .12٘ٔ/ٙ(:ص1ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .12ٙٔ/ٙ(:صٖٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .12٘ٔ/ٙ(:ص5ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .12٘ٔ/ٙ(:صٖٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .12٘ٔ/ٙ(:صٕٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٗ٘ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .12ٙٔ/ٙ(:صٖٗٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٗٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .12ٙٔ/ٙ(:صٖ٘ٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕٙ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗٔ)
 .ٕ٘٘، وتؤوٌل مشكل المرآن:2ٙٔ/ٔانظر: ؼرٌب المرآن: (٘ٔ)
 .2ٙٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
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 .(ٔ)أحدها : لربة لهم ، لاله ابن عباس فً رواٌة الضحان
 ً  .(ٕ)الثانً : رحمة لهم ، رواه ابن أبً طلحة عن ابن عباس أٌضا

 .(ٖ)الثالث : ولار لهم ، لاله لتادة
 الرابع : تثبت لهم، لاله ابن لتٌبة .

 :(٘)، وأنشد لول األعشى(ٗ)لاله وأبو عبٌدةتثبٌت وسكون ورجاء، الخامس: 
 تمول بنتً ولد لّربت مرتحبل                ٌا رّب جنّب أبى األوصاب والوجعا 
 علٌن مثل الذي صلٌت فاؼتمضى           نوما فإن لجنب المرء مضطجعا

 .(ٙ)أي: ٌسكنون بها" ولال الزجاج:" 
 :(1)، ومنه لول الشاعر(2)والسادس: أمن لهم،  وهو مروي عن لتادة أٌضا

ٌَْس بعُض الِجٌَراِن بِالسََّكنِ  ٌَا َجاَرةَ  ِ كُنِت لً َسَكناً           إْذ ل ًّ  الَح
 .(5)وهذا لول مماتل سكن لملوبهم وطمؤنٌنة لهم. والسابع:أي:

 :(ٓٔ)وفً الصبلة علٌهم والدعاء لهم عند أخذ الصدلة منهم ستة أوجه
 أحدها : ٌجب على اآلخذ الدعاء للمعطً اعتباراً بظاهر األمر .

 نً : ال ٌجب ولكن ٌستحب ألن جزاءها على هللا تعالى ال على اآلخذ .الثا
 والثالث : إن كانت تطوعاً وجب على اآلخذ الدعاء ، وإن كانت فرضاً استحب ولم ٌجب .

والرابع : إن كان آخذها الوالً استحب له الدعاء ولم ٌجب علٌه ، وإن كان آخذها الفمٌر وجب 
 ً دفعها إلى الوالً معٌّن ، وإلى الفمٌر ؼٌر معٌّن .علٌه الدعاء له ، ألن الحك ف

والخامس : إن كان آخذها الوالً وجب ، وإن كان الفمٌر استحب ولم ٌجب . ألنه دفعها إلى 
 الوالً إظهار طاعة فموبل علٌها بالشكر ولٌس كذلن الفمٌر .

 والسادس : إن سؤل الدافع الدعاء وجب ، وإن لم ٌسؤل استحب ولم ٌجب .

عبد هللا بن أبً أوفى: "كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أتاه لوم بصدلتهم لال: اللهم صل وروى 
وفً رواٌة: "إذا أتى  (ٔٔ)على آل فبلن، فؤتاه أبً بصدلته فمال: اللهم صل على آل أبً أوفى"

 .(ٕٔ)الرجل النبً ملسو هيلع هللا ىلص بصدلته لال: اللهم صل علٌه"
ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]التوبة : لوله تعالى:}  [، أي:" وهللا سمٌع لكل دعاء َٖٓٔوَّللاَّ

 .(ٖٔ)ولول، علٌم بؤحوال العباد ونٌاتهم، وسٌجازي كلَّ عامل بعمله"
 .(ٔ)، }علٌم{ بما لالوا"«خذ أموالنا فتصدق بها»لال مماتل:" }سمٌع{، لمولهم:  

                                                             
 .12ٙٔ/ٙ(:صٖٙٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .12ٙٔ/ٙ(:ص2ٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .12ٙٔ/ٙ(:ص1ٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٙ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
، وهما معا فى جمهرة األشعار، ٖٔ، واألول هو التاسع والثانً هو الثانً عشر من رلم 2ٖدٌوانه ص (٘)

 .5ٖ٘/ ٔ، والخزانة ٙوااللتضاب 
 .2ٙٗ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .12ٙٔ/ٙ(:ص5ٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
، ٓٓ٘/٘، وأبو حٌان فً البحر:55ٖ/ٕلم الؾ علٌه، والبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: (1)

 .5٘ٔ/ٓٔ، و2ٔٔ/ٙولسمٌن الحلبً فً الدر المصون:
 .5ٗٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .55ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
(، باب صبلة اإلمام ودعابه لصاحب ٕٗكتاب الزكاة ) ٖٔٙ/ ٖمتفك علٌه، أخرجه البخاري فً الصحٌح (ٔٔ)

(، باب ٕٔكتاب الزكاة ) 2٘2 - 2٘ٙ/ ٕ(، وأخرجه مسلم فً الصحٌح 52ٗٔ(، الحدٌث )ٗٙالصدلة. . . )
 .(21ٓٔ/ 2ٙٔ(، الحدٌث )ٗ٘الدعاء لمن أتى بصدلة )

(، ٖ٘(، باب ؼزوة الحدٌبٌة. . . )ٗٙكتاب المؽازي ) 1ٗٗ/ 2متفك علٌه، أخرجه البخاري فً الصحٌح (ٕٔ)
(، ٗ٘(، باب الدعاء لمن أتى بصدلة )ٕٔكتاب الزكاة ) 2٘2/ ٕ(، وأخرجه مسلم فً الصحٌح ٙٙٔٗالحدٌث )
 .(21ٓٔ/ 2ٙٔالحدٌث )

 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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م ، ولؽٌر ذلن من كبلم خلمه ٌمول : وهللا سمٌع لدعابن إذا دعوت له لال الطبري:" 
}علٌم{، بما تطلب بهم بدعابن ربّن لهم ، وبؽٌر ذلن من أمور عباده "
(ٕ). 

 الفوابد:
 الصدلة تكفر الذنوب ونطهر األرواح من رذٌلة الشح والبخل. -ٔ
أن الصبلة من الخلك فهً الدعاء، وأصل الصبلة التً جاء بها الشرع هً الصبلة  -ٕ

بالتكبٌر، وتختتم بالتسلٌم، وتشتمل على المٌام والمراءة والركوع المعروفة التً تفتح 
ٌِْهْم ِإنَّ  وؼٌر ذلن، وأصلها مؤخوذ من الدعاء، لال هللا جل وعبل آمراً نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: }َوَصّلِ َعلَ

 [ ٌعنً: ادع لهم فهذا بالنسبة للخلك، ومعلوم أن الفعلَٖٓٔصبلتََن َسَكٌن لَُهْم{ ]التوبة:
ٌختلؾ بإضافته وصدوره من الخلك عما إذا صدر من هللا جل وعبل، فاهلل جل وعبل له 
أفعال تخصه كما أن له صفات ٌختص بها، وعباده كذلن، ولٌس بٌن هللا جل وعبل وبٌن 
خلمه مشابهة أو مماثلة، ولكن ٌجب أن ٌثبت هلل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى 

 وز التحرٌؾ أو التؤوٌل الذي ٌخرج الكبلم عن مراد المتكلم.هللا علٌه وسلم، وال ٌج
 «:العلٌم»، «السمٌع»اثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما: -ٖ
هو "الذي ٌسمع جمٌع األصوات باختبلؾ اللؽات على تفنن الحاجات، «: السمٌع»فـ -

 .(ٖ)فالسر عنده عبلنٌة البعٌد عنده لرٌب"
المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من هو «:العلٌم»ومن أسمابه تعالى:  -

 .(ٗ)األشٌاء
 

 المرآن
َ هَُو الت و   َدلَاِت َوأَن  ّللا  َ هَُو ٌَْمبَُل الت ْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َوٌَؤُْخذُ الص  ِحٌمُ }أَلَْم ٌَعْلَُموا أَن  ّللا  اُب الر 

 [ٗٓٔ({ ]التوبة : ٗٓٔ)
 التفسٌر:

فون عن الجهاد وؼٌرهم أن هللا وحده هو الذي ٌمبل توبة عباده، وٌؤخذ ألم ٌعلم هإالء المتخل
الصدلات وٌثٌب علٌها، وأن هللا هو التواب لعباده إذا رجعوا إلى طاعته، الرحٌم بهم إذا أنابوا 

 إلى رضاه؟
 سبب النزول:

الذٌن : هإالء، ٌعنً -ٌعنً الذٌن لم ٌتوبوا من المتخلفٌن -لال ابن زٌد: لال اآلخرون 
تابوا، كانوا باألمس معنا ال ٌكلَّمون وال ٌجالَسون، فما لهم؟ فمال هللا: }إن هللا هو ٌمبل التوبة عن 

 .(٘)عباده وٌؤخذ الصدلات وأن هللا هو التواب الرحٌم{"
لال المرطبً:" لٌل: لال الذٌن لم ٌتوبوا من المتخلفٌن: هإالء كانوا معنا باألمس، ال 

فما لهم اآلن؟ وما هذه الخاصة التً خصوا بها دوننا، فنزلت:" ألم  ٌكلمون وال ٌجالسون،
 .(ٙ)ٌعلموا" فالضمٌر فً" ٌعلموا" عابد إلى الذٌن لم ٌتوبوا من المتخلفٌن. لال معناه ابن زٌد"

دَ   َ هَُو ٌَْمبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعَباِدِه َوٌَؤُْخذُ الصَّ لَاِت{ ]التوبة : لوله تعالى:}أَلَْم ٌَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
[، أي:" ألم ٌعلم هإالء المتخلفون عن الجهاد وؼٌرهم أن هللا وحده هو الذي ٌمبل توبة ٗٓٔ

 .(2)عباده، وٌؤخذ الصدلات وٌثٌب علٌها"

                                                                                                                                                                               
 .5ٗٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٓ، وتفسٌر أسماء هللا الحسنى للسعدي:1ٔٔتوضٌح الكافٌة الشافٌة:(ٖ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٗ)
 .5٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٓ٘/1تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (2)
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لال الطبري:" وهذا خبٌر من هللا تعالى ذكره، أخبر به المإمنٌن به: أن لبول توبة من  
ًَّ هللا حٌن تاب من المنافمٌن، وأخذ الصدلة من أم ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وأن نب والهم إذا أعطوها، لٌسا إلى نب

أبى أن ٌطلك من ربط نفسه بالسواري من المتخلفٌن عن الؽزو معه، وحٌن ترن لبول صدلتهم 
بعد أن أطلك هللا عنهم حٌن أذن له فً ذلن، إنما فعل ذلن من أجل أن ذلن لم ٌكن إلٌه صلى هللا 

وأن ذلن إلى هللا تعالى ذكره دون دمحم، وأن محمًدا إنما ٌفعل ما ٌفعل من ترٍن  علٌه وسلم،
وأخِذ صدلٍة وؼٌر ذلن من أفعاله بؤمر هللا. فمال جل ثناإه: ألم ٌعلم هإالء المتخلفون  وإطبلقٍ 

عن الجهاد مع المإمنٌن، الموثمو أنفسهم بالسواري، المابلون: "ال نُطلك أنفسنا حتى ٌكون رسول 
  ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي ٌطلمنا"، السَّابلو رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخذَ صدلة أموالهم، أنَّ ذلن لٌس إلى دمحم، وأنهللا

ذلن إلى هللا، وأن هللا هو الذي ٌمبل توبة من تاب من عباده أو ٌردُّها، وٌؤخذ صدلة من تصدَّق 
هوا توبتهم وصدلتهم إلى هللا، وٌمصدوا بذلن لصَد وجهه  منهم أو ٌردُّها علٌه دون دمحم، فٌوّجِ

 .(ٔ)دون دمحم وؼٌره، وٌخلصوا التوبة له، وٌرٌدوه بصدلتهم"
 بالٌاء والتاء، وفٌه وجهان: « ألم ٌعلموا»لال الزمخشري:" لرئ  

أحدهما: أن ٌراد المتوب علٌهم، ٌعنى: ألم ٌعلموا لبل أن ٌتاب علٌهم وتمبل صدلاتهم أن هللا هو 
ٌمبل التوبة إذا صحت، وٌمبل الصدلات إذا صدرت عن خلوص النٌة، وهو للتخصٌص والتؤكٌد، 

 وأن هللا تعالى من شؤنه لبول توبة التاببٌن. 
ولٌل: معنى التخصٌص فً هو: أن ذلن لٌس إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، إنما هللا سبحانه هو الذي ٌمبل 

 .(ٕ)هوها إلٌه"التوبة وٌردها، فالصدوه بها ووج
ذكر لنا أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: "والذي نفس دمحم بٌده، ال ٌتصدق رجٌل  لال لتادة:" 

 .(ٖ)بصدلة فتمع فً ٌد السابل، حتى تمع فً ٌد هللا! "
لال عبدهللا بن مسعود:" ما من عبٍد تصدق بصدلة إال ولعت فً ٌد هللا، فٌكون هو الذي  

 .(ٗ)ٌد السابل. وتبل هذه اآلٌة: }هو ٌمبل التوبة عن عباده وٌؤخذ الصدلات{"ٌضعُها فً 
لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن هللا ٌمبل الصدلة وٌؤخذها بٌمٌنه، فٌرّبٌِها عن أبً هرٌرة  

هللا:  ألحدكم كما ٌربًِّ أحدكم ُمْهَره، حتى إن اللممة لتصٌُر مثل أُُحٍد. وتصدٌك ذلن فً كتاب
َدلَاِت{،   بَا َوٌُْربًِ الصَّ ُ الّرِ }وهو الذي ٌمبل التوبة عن عباده وٌؤخذ الصدلات{، و}ٌَْمَحُك َّللاَّ

 .(٘)["2ٕٙ]سورة البمرة: 
ِحٌُم{ ]التوبة :   اُب الرَّ َ هَُو التَّوَّ [، أي:" وأن هللا هو التواب لعباده ٗٓٔلوله تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ

 .(ٙ)، الرحٌم بهم إذا أنابوا إلى رضاه"إذا رجعوا إلى طاعته
لال الطبري:أي:" وٌعلموا أن هللا هو التواب الرحٌم؟ ٌمول: المراجع لعبٌده إلى العفو  

 .(2)عنه إذا رجعوا إلى طاعته، الرحٌم بهم إذا هم أنابوا إلى رضاه من عمابه"
 .(1)عن ابن عباس: "}وأن هللا هو التواب الرحٌم{، ٌعنً: إن استماموا" 
 الفوابد:
ٌستحب لمن ٌؤخذ صدلة امرئ مسلم أن ٌدعو له بمثل: آجرن هللا على ما أعطٌت  -ٔ

 وبارن لن فٌما أبمٌت.
ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما }التواب{ ، و}الرحٌم{ ; وإثبات ما تضمناه من  -ٕ

 صفة. وهً: التوبة، والرحمة:

                                                             
 .5٘ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٗٔ(:ص2ٔ2ٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٔٙٗ/ٗٔ(:ص2ٔٙ1ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5٘ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٗ/ٗٔ(:ص2ٔ2ٕٔأخرجه الطبري) (1)
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توبته كلما تكررت التوبة تكرر هو الذي ٌتوب على عبده، وٌمبل «:" التواب»فـ
 .(ٔ)المبول"

 .(ٕ)ومعنى التوبة: عود العبد إلى الطاعة بعد المعصٌة" لال الخطابً:"
التواب الذي لم ٌزل ٌتوب على التاببٌن، وٌؽفر ذنوب المنٌبٌن  لال السعدي:"

 فكل من تاب إلى هللا توبة نصوحا تاب هللا علٌه، وتوبته على عبده نوعان:
نه ٌولع فً للب عبده التوبة إلٌه، واإلنابة إلٌه، فٌموم بالتوبة وشروطها من أحدهما: أ

اإللبلع عن المعاصً، والندم على فعلها، والعزم على أن ال ٌعود إلٌها، وإستبدالها 
 بعمل صالح.

والثانً: توبته على عبده بمبولها وإجابتها، ومحو الذنوب بها فإن التوبة النصوح تجب 
 .(ٖ)ما لبلها"

 .(ٗ) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«:الرحٌم»ومن اسماءه تعالى:  -
ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة  -ٙ

ٌستفاد منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها; فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، 
 .(٘) -المترتب علٌه الذي هو الحكم -والصفة، واألثر 

فالجمع بٌن االسمٌن من اسمابه، وهما }التواب{ ، و }الرحٌم{ ; فؤنه لد ٌكون 
لبلسم من أسماء هللا معنًى إذا انفرد; ومعنًى إذا انضم إلى ؼٌره، وإثبات ما تضمناه من 
صفة بالترانهما. ال تكون عند انفراد أحدهما; ألنه لما الترنا حصل من اجتماعهما صفة 
ثالثة. وهً: الجمع بٌن التوبة التً بها زوال المكروه، والرحمة التً بها حصول 
المطلوب،  فجمع هللا بٌنهما; فهو ٌتوب; وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التابب، وٌسَّره 

 .(ٙ)للٌسرى، وسهل له أمور الخٌر; فحصل على الخٌر العظٌم

لى من أخلص، وعمل; لال ابن عثٌمن:"}التواب{ على من أذنب; }الرحٌم{ ع
 .(2)فالرحمة تجلب الخٌر; والتوبة تدفع الشر"

 
 المرآن

ُ َعَملَكُْم َوَرسُولُهُ َواْلُمْإِمنُوَن َوَستَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلغٌَِْب َوالش َها َدةِ }َولُِل اْعَملُوا فََسٌََرى ّللا 
 [٘ٓٔ:  ({ ]التوبة٘ٓٔفٌَُنَبِّئُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن )

 التفسٌر:
لهإالء المتخلِّفٌن عن الجهاد: اعملوا هلل بما ٌرضٌه من طاعته، وأداء فرابضه،  -أٌها النبً-ولل 

واجتناب المعاصً، فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمإمنون، وسٌتبٌن أمركم، وسترجعون ٌوم 
 المٌامة إلى َمن ٌعلم سركم وجهركم، فٌخبركم بما كنتم تعملون. 

ُ َعَملَكُْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْإِمنُوَن{ ]التوبة : لوله   [، أي:" ٘ٓٔتعالى:}َولُِل اْعَملُوا فََسٌََرى َّللاَّ
لهإالء المتخلِّفٌن عن الجهاد: اعملوا هلل بما ٌرضٌه من طاعته، وأداء فرابضه،  -أٌها النبً-ولل 

 .(1)أمركم"واجتناب المعاصً، فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمإمنون، وسٌتبٌن 

                                                             
 .5ٓشؤن الدعاء: (ٔ)
 .5ٓشؤن الدعاء: (ٕ)
 .2ٙٔتفسٌر أسماء هللا الحسنى: (ٖ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٕانظر: تسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (٘)
 .5ٕٓ/ٕانظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٙ)
 .1ٓٔ/ٌٕر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة:انظر: تفس (2)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
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لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }ولل{، ٌا دمحم، لهإالء الذٌن اعترفوا لن  
بذنوبهم من المتخلفٌن عن الجهاد معن }اعملوا{ هلل بما ٌرضٌه، من طاعته، وأداء فرابضه 

 .(ٔ)فسٌرى هللا إن عملتم عملكم، وٌراه رسوله والمإمنون، فً الدنٌا"
خٌرا كان أو  -ولل لهإالء التاببٌن }اعملوا{ فإن عملكم ال ٌخفى لال الزمخشري:أي:" 
على هللا وعباده، كما رأٌتم وتبٌن لكم. والثانً: أن ٌراد ؼٌر التاببٌن ترؼٌبا لهم فً التوبة،  -شرا

فمد روى أنهم لما تٌب علٌهم لال الذٌن لم ٌتوبوا: هإالء الذٌن تابوا كانوا باألمس معنا ال ٌكلمون 
السون فما لهم؟ فنزلت... ولوله }فسٌرى هللا{، وعٌد لهم وتحذٌر من عالبة اإلصرار وال ٌج

 .(ٕ)والذهول عن التوبة"
ٌرٌد: إن هللا تعالى ٌطلع  المإمنٌن على ما فً للوب إخوانهم من الخٌر  لال الواحدي:" 

لهم   والشر; إن كان خًٌرا أولع فً للوبهم لهم المحبة، وإن كان شًرا أولع فً للوبهم
 .(ٖ)البؽضة"
لوله تعالى: }ولل اعملوا{ خطاب للجمٌع. }فسٌرى هللا عملكم ورسوله  لال المرطبً:" 

لو أن رجبل عمل فً صخرة ال »والمإمنون{، أي: بإطبلعه إٌاهم على أعمالكم. وفً الخبر: 
 .(٘)"(ٗ)«باب لها وال كوة لخرج عمله إلى الناس كابنا ما كان

وا{ صٌؽة أمر متضمنة للوعٌد، أي:اعملوا ما شبتم من األعمال لال الصابونً:" }اعمل 
 .(ٙ)فؤعمالكم ال تخفى على هللا، وستعرض ٌوم الحساب على الرسول والمإمنٌن"

ٌِْب َوالشََّهاَدِة{ ]التوبة :   [، أي:" وسترجعون ٘ٓٔلوله تعالى:}َوَستَُردُّوَن إَِلى َعاِلِم اْلؽَ
 .(2)وجهركم"ٌوم المٌامة إلى َمن ٌعلم سركم 

لال الطبري:" }وستردون{ ٌوم المٌامة، إلى من ٌعلم سرابركم وعبلنٌتكم، فبل ٌخفى  
 .(1)علٌه شًء من باطن أموركم وظواهرها"

[، أي:" فٌخبركم بما كنتم ٘ٓٔلوله تعالى:}فٌَُنَبِّبُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]التوبة :  
 .(5)تعملون"
خبركم بما كنتم تعملون، وما منه خالًصا، وما منه رٌاًء، وما منه لال الطبري:" ٌمول: فٌ 

طاعةً، وما منه هلل معصٌة، فٌجازٌكم على ذلن كله جزاءكم، المحسن بإحسانه، والمسًء 
 .(ٓٔ)بإساءته"
 .(ٔٔ)لال أهل العلم:"وفً هذا تهدٌد ووعٌد لمن استمر على باطله وطؽٌانه" 
 الفوابد:
الكبٌر أن ٌكثر بعده من الصالحات كالصدلات والصلوات ٌنبؽً للتابب من الذنب  -ٔ

 ونحوها.

                                                             
 .ٖٙٗ-ٕٙٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٓٗ/ٔٔالتفسٌر البسٌط: (ٖ)
ولال صحٌح اإلسناد، ووافمه الذهبً،  ٖٗٔ/ ٗ، والحاكم فً "المستدرن" 1ٕ/ ٖرواه أحمد فً "المسند" (ٗ)

، ولد ضعؾ الحدٌث الشٌخ األلبانً، 5ٔٗ/ ٕٔ( 21ٙ٘"صحٌحه" )اإلحسان( رلم )ووراه أًٌضا ابن حبان فً 
، وكذلن الشٌخ شعٌب األرنإوط فً تعلٌمه على "صحٌح ٓٗ/ ٘( 1ٕٓٗانظر: "ضعٌؾ الجامع الصؽٌر"، رلم )

 .ابن حبان"
 .ٕٕ٘/1تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٙٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٙٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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أن السبب والمسبب بمدر هللا تعالى، لال هللا تعالى: }ولل اعملوا فسٌرى هللا عملكم  -ٕ
 ورسوله{.

 ومن الفوابد: إثبات صفة الرإٌة هلل سبحانه وتعالى. -ٖ
 

 المرآن
ا ٌُعَذِّ  ِ إِم  ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم )}َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر ّللا  ٌِْهْم َوّللا  ا ٌَتُوُب َعلَ ({ ]التوبة : ٙٓٔبُُهْم َوإِم 

ٔٓٙ] 

 التفسٌر:
فً ؼزوة )تبون( آخرون مإخرون; لٌمضً هللا  -أٌها المإمنون-ومن هإالء المتخلفٌن عنكم 

 فٌهم ما هو لاض. وهإالء هم الذٌن ندموا على ما فعلوا، وهم: ُمرارة بن الربٌع، وكعب بن
مالن، وهبلل بن أُمٌَّة، إما ٌعذبهم هللا، وإما ٌعفو عنهم. وهللا علٌم بمن ٌستحك العموبة أو العفو، 

 حكٌم فً كل ألواله وأفعاله.
 سبب النزول:

عن ابن عباس لال: "وكان ثبلثة نفر لم ٌوثموا أنفسهم بالسواري أرجوا سنة ال ٌدرون أٌعذبون 
 .(ٔ)ٌعنً لوله: }وآخرون مرجون ألمر هللا{"أو ٌتاب علٌهم؟ فؤنزل هللا تعالى 

ِ{ ]التوبة :   [، أي:" ومن هإالء المتخلفٌن ٙٓٔلوله تعالى:}َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر َّللاَّ
 .(ٕ)فً ؼزوة )تبون( آخرون مإخرون; لٌمضً هللا فٌهم ما هو لاض" -أٌها المإمنون-عنكم 
ٌمول تعالى ذكره : ومن هإالء المتخلفٌن عنكم حٌن شخصتم لعدّوكم ،  لال الطبري:" 

 .(ٖ): ُمْرجبون ألمر هللا َولضابه"، أٌها المإمنون ، آخرون
ِ{، أي: مإخرون، ٌمال: أرجؤتن، أي أخرتن" لال أبو عبٌدة:"  }ُمْرَجْوَن أِلَْمِر َّللاَّ

(ٗ). 

 .(٘)أي: مإخرون على أمره" لال ابن لتٌبة:" 
ٌعنً مولوفون للتوبة عن أمر هللا مرارة بن ربٌعة من بنً زٌد، وهبلل بن  مماتل:"لال  

أمٌة من األنصار من أهل لباء من بنً والب، وكعب بن مالن الشاعر من بنً سلمة كلهم من 
 .(ٙ)األنصار من أهل لباء، لم ٌفعلوا كفعل أبً لبابة لم ٌذكروا بالتوبة وال بالعموبة"

ثبلثة نفر مسمون، تخلفوا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة تبون، فلما رجع لال: هم  لال الفراء:" 
}ما عذركم{؟ لالوا: ال عذر لنا إال الخطٌبة، فكانوا مولوفٌن حتى نزلت توبتهم فً لوله: }لمد 

[، ولوله: }وعلى الثبلثة الذٌن خلفوا{ 2ٔٔتاب هللا على النبً والمهاجرٌن واألنصار{]التوبة:
 .(2)[ وهم كعب بن مالن، وهبلل بن أمٌة، ومرارة"1ٔٔ:التوبة:]

  ، ًّ عن مجاهد : "}وآخرون مرجون ألمر هللا{، لال : هبلل بن أمٌة ، ومرارة بن ربع
 .(1)وكعب بن مالن ، من األوس والخزرج"

فوا عن لتادة لوله : "}وآخرون مرجون ألمر هللا{، لال : كنا نُحدَّث أنهم الثبلثة الذٌن ُخلّ  
 .(5): كعب بن مالن ، وهبلل بن أمٌة ، ومرارة بن ربٌعة ، رهط من األنصار"

عن ابن إسحاق : "}وآخرون مرجون ألمر هللا إما ٌعذبهم وإما ٌتوب علٌهم{، وهم  
 .(ٔ)الثبلثة الذٌن خلفوا ، وأرجؤ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمرهم ، حتى أتتهم توبتهم من هللا"

                                                             
 .121ٔ/ٙ(:صٙ٘ٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗٙٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٙ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .5ٕٔؼرٌب المرآن: (٘)
 .5ٕ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٔ٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .٘ٙٗ/ٗٔ(:ص2ٔ21ٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٙٗ/ٗٔ(:ص2ٔ1ٖٔأخرجه الطبري) (5)
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:لوله "}وآخرون مرجون ألمر هللا{، هم الثبلثة الذٌن خلفوا عن التوبة عن الضحان  
ٌرٌد : ؼٌر أبً لبابة وأصحابه ولم ٌنزل هللا عذرهم ، فضالت علٌهم األرض بما رحبت. وكان 
أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌهم فرلتٌن : فرلة تمول : " هلكوا " ، حٌن لم ٌنزل هللا فٌهم ما أنزل فً 
أبً لبابة وأصحابه، وتمول فرلة أخرى : " عسى هللا أن ٌعفو عنهم ! " ، وكانوا مرجبٌن ألمر 
ِ َواْلُمَهاِجِرٌَن{اآلٌة ، وأنزل :  ًّ ُ َعلَى النَّبِ هللا. ثم أنزل هللا رحمته ومؽفرته فمال : }لَمَْد تَاَب َّللاَّ

}َوَعلَى الثَّبلثَِة الَِّذٌَن ُخلِّفُوا{، اآلٌة"
(ٕ). 

ابن عباس :"لما نزلت هذه اآلٌة ٌعنً لوله : }خذ من أموالهم صدلة تطهرهم  عن 
وتزكٌهم بها{ أخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أموالهم ٌعنً من أموال أبً لبابة وصاحبٌه فتصدَّق بها 

عذرهم ، عنهم ، وبمً الثبلثة الذٌن خالفوا أبا لبابة ، ولم ٌوثموا ، ولم ٌذكروا بشًء ، ولم ٌنزل 
وضالت علٌهم األرض بما رُحبت. وهم الذٌن لال هللا : }وآخرون مرجون ألمر هللا إما ٌعذبهم 
وإما ٌتوب علٌهم وهللا علٌم حكٌم{. فجعل الناس ٌمولون : هلكوا! إذ لم ٌنزل لهم عذر ، وجعل 

ُ آخرون ٌمولون : عسى هللا أن ٌؽفَر لهم ! فصاروا مرجبٌن ألمر هللا ، حتى نزلت :  }لَمَْد تَاَب َّللاَّ
ِ َواْلُمَهاِجِرٌَن َواألْنَصاِر الَِّذٌَن اتَّبَعُوهُ فًِ َساَعِة اْلعُْسَرةِ {، الذٌن خرجوا معه إلى الشام  ًّ َعلَى النَِّب

ٌِْهْم إِنَّهُ بِِهْم َرُءوٌؾ َرِحٌٌم  ٌَِزٌُػ لُلُوُب فَِرٌٍك ِمْنُهْم ثُمَّ تَاَب َعلَ {، ثم لال : }َوَعلَى } ِمْن بَْعِد َما َكاَد 
وا بها ، فمال : }َحتَّى  الثَّبلثَِة الَِّذٌَن ُخلِّفُوا{، ٌعنً المرجبٌن ألمر هللا ، نزلت علٌهم التوبة ، فعُمُّ
ا َ هَُو التَّوَّ ٌِْهْم أَْنفُسُُهْم {، إلى لوله : }إِنَّ َّللاَّ ٌِْهُم األْرُض بَِما َرُحبَْت َوَضاَلْت َعلَ ُب إِذَا َضالَْت َعلَ

ِحٌُم {" الرَّ
(ٖ). 

ٌِْهْم{ ]التوبة :  ا ٌَتُوُب َعلَ بُُهْم َوإِمَّ ا ٌُعَذِّ [، أي:" إما ٌعذبهم هللا، وإما ٙٓٔلوله تعالى:}إِمَّ
 .(ٗ)ٌعفو عنهم"

ٌعنً : إما أن ٌحجزهم هللا عن التوبة بخذالنه ، فٌعذبهم بذنوبهم التً  لال الطبري:"

 .(٘)للتوبة فٌتوبوا من ذنوبهم ، فٌؽفر لهم"ماتوا علٌها فً اآلخرة، وإما ٌوفمهم 
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]التوبة :  [، أي:" وهللا علٌم بمن ٌستحك العموبة أو ٙٓٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٙ)العفو، حكٌم فً كل ألواله وأفعاله"
ٌمول : وهللا ذو علم بؤمرهم وما هم صابرون إلٌه من التوبة والممام على  لال الطبري:"

 .(2)الذنب }حكٌم{، فً تدبٌرهم وتدبٌر من سواهم من خلمه ، ال ٌدخل حكمه َخلٌَل"
 الفوابد:
فضٌلة الخوؾ والرجاء فالخوؾ ٌحمل على ترن المعاصً والرجاء ٌعمل على اإلكثار  -ٔ

 من الصالحات.
على ثبوت حكمة هللا تعالى فٌما تعرؾ العمول حسنه من هداٌتهم وما ال وفً اآلٌة حجة  -ٕ

 تعرفه من تركها مع المدرة علٌها فانها ال تعرؾ حسن ذلن إال بتعرٌؾ الشرع.
 «:الحكٌم»، «العلٌم»اثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما: -ٖ
 .(1)هو المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء«:العلٌم»فـ -
هو المحكم لخلك األشٌاء، ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى «:"الحكٌم»و -

 .(5)إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها

                                                                                                                                                                               
 .2ٙٗ/ٗٔ(:ص2ٔ1٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٗٔ(:ص2ٔ21ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٙٙٗ/ٗٔ(:ص2ٔ1ٕٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٙٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٙٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (1)
 .2ٖ-2ٕ/ٔانظر:شؤن الدعاء:(5)
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 المرآن

 َ ٌَْن اْلُمْإِمنٌَِن َوإِْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب ّللا  َوَرُسولَهُ }َوال ِذٌَن ات َخذُوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوكُْفًرا َوتَْفِرٌمًا بَ
ُ ٌَْشَهُد إِن ُهْم لََكاِذبُوَن )  [5ٓٔ({ ]التوبة : 5ِٓٔمْن لَْبُل َولٌََْحِلفُن  إِْن أََرْدنَا إاِل  اْلُحْسنَى َوّللا 

 التفسٌر:
والمنافمون الذٌن بنوا مسجًدا; مضارة للمإمنٌن وكفًرا باهلل وتفرٌمًا بٌن المإمنٌن، لٌصلً فٌه 

باء( الذي ٌصلً فٌه المسلمون، فٌختلؾ المسلمون وٌتفرلوا بسبب ذلن، بعضهم وٌترن مسجد )ل
لٌكون مكانًا للكٌد  -وهو أبو عامر الراهب الفاسك-وانتظارا لمن حارب هللا ورسوله من لبل 

للمسلمٌن، ولٌحلفنَّ هإالء المنافمون أنهم ما أرادوا ببنابه إال الخٌر والرفك بالمسلمٌن والتوسعة 
لعاجزٌن عن السٌر إلى مسجد )لباء( ، وهللا ٌشهد إنهم لكاذبون فٌما ٌحلفون على الضعفاء ا

 علٌه. ولد هُِدم المسجد وأُحِرق.
 سبب النزول:

عن ابن عباس لوله : "}والذٌن اتخذوا مسجًدا ضراًرا وكفًرا وتفرٌمًا بٌن المإمنٌن{، 
جاٌل من األنصار ، منهم : بحزج ،  جدُّ عبد لال : لما بنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مسجد لُباء ، خرج ر

هللا بن حنٌؾ ، وودٌعة بن حزام ، ومجمع بن جارٌة األنصاري ، فبَنوا مسجد النفاق ، فمال 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لبحزج وٌلن! ما أردت إلى ما أرى! فمال : ٌا رسول هللا ، وهللا ما أردت إال 

سول هللا وأراد أن ٌعِذره ، فؤنزل هللا : }والذٌن اتخذوا مسجًدا الحسنى ! وهو كاذب ، فصدَّله ر
ضراًرا وكفًرا وتفرٌمًا بٌن المإمنٌن وإرصاًدا لمن حارب هللا ورسوله{، ٌعنً رجبل منهم ٌمال 
له " أبو عامر " كان محاربًا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان لد انطلك إلى هرلل ، فكانوا ٌرصدون ]إذا 

م[ أبو عامر أن ٌصلً فٌه ، وكان لد خرج من المدٌنة محارًبا هلل ولرسوله }ولٌحلفن إن أردنا لد

 .(ٔ)إال الحسنى وهللا ٌشهد إنهم لكاذبون{"
عن ابن إسحاق ، عن الزهرّي ، وٌزٌد بن رومان ، وعبد هللا بن أبً بكر ، وعاصم بن 

 ٌعنً : من تبون حتى نزل بذي أوان بلد بٌنه عمر بن لتادة وؼٌرهم لالوا : ألبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وبٌن المدٌنة ساعة من نهار. وكان أصحاب مسجد الضرار لد كانوا أتوه وهو ٌتجّهز إلى تبون 
، فمالوا : ٌا رسول هللا ، إنا لد بنٌنا مسجًدا لذي العلّة والحاجة واللٌلة المِطٌرة واللٌلة الشاتٌة ، 

تصلً لنا فٌه ! فمال : إنً على جناح سفر وحال شُْؽٍل أو كما لال رسول هللا وإنا نحب أن تؤتٌنا ف
ملسو هيلع هللا ىلص ولو لَْد لَدمنا أتٌناكم إن شاء هللا ، فصلٌَّنا لكم فٌه. فلما نزل بذي أوان ، أتاه خبُر المسجد ، 

عوؾ ، ومعن بن عدي أو أخاه : عاصم  فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مالن بن الدُّْخشُم ، أخا بنً سالم بن
بن عدي أخا بنً العجبلن فمال : انطلما إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحّرلاه ! فخرجا 
سرٌعٌن حتى أتٌا بنً سالم بن عوؾ ، وهم رهط مالن بن الدخشم ، فمال مالن لمعن : أْنِظرنً 

ؤخذ َسعفًا من النخل ، فؤشعل فٌه ناًرا ، ثم حتى أخرج إلٌن بناٍر من أهلً ! فدخل ]إلى[ أهله ، ف
خرجا ٌشتدان حتى دخبل المسجد وفٌه أهله ، فحّرلاه وهدماه ، وتفرلوا عنه. ونزل فٌهم من 
المرآن ما نزل : }والذٌن اتخذوا مسجًدا ضراًرا وكفًرا{، إلى آخر المصة. وكان الذٌن بنوه اثنً 

زٌد ، أحد بنً عمرو بن عوؾ ، ومن داره أخرج  عشر رجبل ِخذَام بن خالد ، من بنً عبٌد بن
مسجد الشماق وثعلبة بن حاطب ، من بنً عبٌد ، وهو إلى بنً أمٌة بن زٌد ومعتب بن لشٌر ، 
من بنً ضبٌعة بن زٌد وأبو حبٌبة بن األزعر ، من بنً ضبٌعة بن زٌد وعباد بن حنٌؾ ، أخو 

، وابناه : مجمع بن جارٌة ، وزٌد  سهل بن حنٌؾ ، من بنً عمرو بن عوؾ وجارٌة بن عامر
بن جارٌة ، ونبتل بن الحارث ، وهم من بنً ضبٌعة وَبْحَزج ،  وهو إلى بنً ضبٌعة وبجاد بن 
عثمان ، وهو من بنً ضبٌعة وودٌعة بن ثابت ، وهو إلى بنً أمٌة ، رهط أبً لبابة بن عبد 

 .(ٕ)المنذر"

                                                             
 .2ٔٗ-2ٓٗ/ٗٔ(:ص2ٔ11ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٙٗ-1ٙٗ/ٗٔ(:ص2ٔ1ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)



ٖٖٗ 
 

ضراًرا وكفًرا وتفرًٌما بٌن المإمنٌن  لال ابن زٌد فً لوله : "}والذٌن اتخذوا مسجًدا
وإرصاًدا لمن حارب هللا ورسوله من لبل{ ، لال : مسجد لباء ، كانوا ٌصلون فٌه كلهم. وكان 
رجل من رإساء المنافمٌن ٌمال له : " أبو عامر " ، أبو : " حنظلة ؼسٌل المبلبكة " ، و " 

ٌن ، فخرج أبو عامر هاربًا هو وابن صٌفً " ، ]واحك[. وكان هإالء الثبلثة من خٌار المسلم
عبد ٌالٌل ، من ثمٌؾ ، وعلممة بن عبلثة ، من لٌس ، من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى لحموا بصاحب 
الروم. فؤما علممة وابن عبد ٌالٌل ،  فرجعا فباٌعا النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأسلما. وأما أبو عامر ، فتنصر 

من المنافمٌن مسجد الضرار ألبً عامر ، لالوا : " حتى ٌؤتً أبو عامر  وألام. لال : وبنى ناسٌ 
ٌصلً فٌه " ، وتفرٌمًا بٌن المإمنٌن ، ٌفرلون به جماعتهم ،  ألنهم كانوا ٌصلون جمٌعًا فً 
 مسجد لباء. وجاءوا ٌخدعون النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا : ٌا رسول هللا ، ربما جاء السٌُل ، فٌمطع بٌننا
وبٌن الوادي ،  وٌحول بٌننا وبٌن الموم ، ونصلً فً مسجدنا ،  فإذا ذهب السٌل صلٌنا معهم ! 
لال : وبنوه على النفاق. لال : وانهار مسجدهم على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. لال : وألمى الناس علٌه 

وكفًرا وتفرًٌما بٌن المإمنٌن{ ، لببل التِّبن والمُمامة ،  فؤنزل هللا : }والذٌن اتخذوا مسجًدا ضراًرا 
ٌصلً فً مسجد لباء جمٌُع المإمنٌن }وإرصاًدا لمن حارب هللا ورسوله من لبل{، أبً عامر 

 .(ٔ)}ولٌحلفن إن أردنا إال الحسنى وهللا ٌشهد إنهم لكاذبون{"
: عن مجاهد : "}والذٌن اتخذوا مسجًدا ضراًرا وكفًرا وتفرٌمًا بٌن المإمنٌن{ ، لال و

نزلت فً المنافمٌن، ولوله :} وإرصاًدا لمن حارب هللا ورسوله من لبل{، لال : هو أبو عامر 
 .(ٕ)"الراهب

عن سعٌد بن جبٌر : "}والذٌن اتخذوا مسجًدا ضراًرا وكفًرا{، لال : هم بنو ؼنم بن 
 .(ٖ)عوؾ"

بنً ولال مماتل:" نزلت فً اثنً عشر رجبل من المنافمٌن وهم من األنصار كلهم من 

حارثة، ونفٌل بن  عمرو  بن عوؾ منهم: حرح  بن خشؾ، وحارثة بن عمرو ، وابنه زٌد بن
الحرث ، وودٌعة بن ثابت، وحزام بن خالد، ومجمع بن حارثة، لالوا: نبنً مسجدا نتحدث فٌه 

 .(ٗ)وتخلوا فٌه فإذا رجع أبو عامر الراهب"
ٌَْن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]التوبة : }َوالَِّذٌَن اتََّخذُوا َمْسِجًدا لوله تعالى:  ِضَراًرا َوُكْفًرا َوتَْفِرٌمًا بَ
[، أي:" والمنافمون الذٌن بنوا مسجًدا; مضارة للمإمنٌن وكفًرا باهلل وتفرًٌما بٌن المإمنٌن 2ٓٔ

لٌصلً فٌه بعضهم وٌترن مسجد )لباء( الذي ٌصلً فٌه المسلمون ٌختلؾ المسلمون وٌتفرلوا 
 .(٘)بسبب ذلن"
والذٌن ابتنوا مسجًدا ضراًرا لمسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكفًرا باهلل  الطبري:ٌعنً:"لال  

لوا به المإمنٌن ، لٌصلً فٌه بعضهم دون مسجد رسول هللا  لمحاّدتهم بذلن رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وٌفّرِ
 .(ٙ) ، فٌختلفوا بسبب ذلن وٌفترلوا"ملسو هيلع هللا ىلص ، وبعضهم فً مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

عن لتادة لوله : "}والذٌن اتخذوا مسجًدا ضراًرا{، اآلٌة ، عمد ناٌس من أهل النفاق ،  
فابتنوا مسجًدا بمباء ، لٌضاهوا به مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم بعثوا إلى رسول هللا لٌصلًِّ فٌه. 

 .(2)ٌهم ، حتى أطلعه هللا على ذلن"ذكر لنا أنه دعا بممٌصه لٌؤت
عن لٌث: "أن شمًٌما لم ٌدرن الصبلة فً مسجد بنً عامر، فمٌل له : مسجد بنً فبلن لم 
ًَ ضراًرا أو  ٌصلُّوا بعُد ! فمال : ال أحب أن أصلً فٌه ، فإنه بُنً على ضرار ، وكل مسجد بُنِ

 .(ٔ)ى ضرار"رٌاًء أو سمعة ، فإن أصله ٌنتهً إلى المسجد الذي بنً عل

                                                             
 .2ٗٗ-2ٖٗ/ٗٔ(:ص2ٔ55ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕٗ/ٗٔ(:ص2ٔ5ٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٕٗ/ٗٔ(:ص2ٔ5ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5٘ٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٗٔ(:ص2ٔ52ٔأخرجه الطبري) (2)
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َ َوَرسُولَهُ ِمْن لَْبُل{ ]التوبة : لوله تعالى:  [، أي:" وانتظارا 2ٓٔ}َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب َّللاَّ
لٌكون مكانًا للكٌد  -وهو أبو عامر الراهب الفاسك-لمن حارب هللا ورسوله من لبل 

 .(ٕ)للمسلمٌن"
ر الذي خالؾ هللا ورسوله ، وكفر ٌمول : وإعداًدا له ، ألبً عامر الكاف لال الطبري:" 

بهما ، ولاتل رسول هللا }من لبل{، ٌعنً من لبل بنابهم ذلن المسجد. وذلن أن أبا عامر هو الذي 
ب األحزاب ٌعنً : حّزب األحزاب لمتال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلما خذله هللا ، لحك بالروم  كان حزَّ

رار ٌؤمرهم ببناء المسجد الذي  ٌطلب النَّْصر من ملكهم على نبً هللا ، وكتب إلى أهل مسجد الّضِ
 .(ٖ)كانوا بنوه ، فٌما ذكر عنه ، لٌصلً فٌه ، فٌما ٌزعم ، إذا رجع إلٌهم. ففعلوا ذلن"

لال ابن عباس : "}وإرصاًدا لمن حارب هللا ورسوله من لبل{،  لال : أبو عامر الراهب  
 .(ٗ)ٌصلً فٌه " ، كانوا ٌرون أنه سٌظهر على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"، انطلك إلى لٌصر ، فمالوا : " إذا جاء 

عن مجاهد : "}والذٌن اتخذوا مسجًدا ضراًرا وكفًرا{، لال المنافمون }لمن حارب هللا  
 .(٘)ورسوله{، ألبً عامر الراهب"

له : " لال لتادة :" وأما لوله : }وإرصاًدا لمن حارب هللا ورسوله{، فإنه كان رجبل ٌمال  
أبو عامر "، فّر من المسلمٌن فلحك بالمشركٌن ، فمتلوه بإسبلمه. لال : إذا جاء صلى فٌه ، 

 .(ٙ)فؤنزل هللا : }ال تمم فٌه أبًدا لمسجد أسس على التموى{، اآلٌة"
عن عابشة لالت:"}وإرصاًدا لمن حارب هللا ورسوله{، أبو عامر الراهب انطلك إلى  

 .(2)مسجد الضرار : إنما بنٌناه لٌصلً فٌه أبو عامر"الشؤم ، فمال الذٌن بنوا 
 :(1)وفً محاربة هللا تعالى ورسوله وجهان

 أحدهما : مخالفتهما .
 الثانً : عداوتهما . 

لال الماوردي:"والمراد بهذا الخطاب أبو عامر الراهب والد حنظلة بن الراهب كان لد 
ؾ فهرب إلى الروم وتنصر واستنجد هرلل على رسول هللا ، ثم خا -ملسو هيلع هللا ىلص-حّزب على رسول هللا 

. فبنوا هذا المسجد له حتى إذا عاد من هرلل صلى فٌه ، وكانوا ٌعتمدون أنه إذا صلى فٌه  -ملسو هيلع هللا ىلص-
مال : خارج إلى تبون ، فسؤلوه أن ٌصلً لهم فٌه ف -ملسو هيلع هللا ىلص-نُِصر ، وكانوا ابتدأوا بنٌانه ورسول هللا 

َنا لَكُم فٌِهِ » ُ أَتٌََناكُم َوَصلٌَّ . فلما لدم من تبون أتوه ولد فرؼوا «أَنَا َعلَى َسَفٍر َولَو لَِدْمنَا إِن َشآَء َّللاَّ
منه وصلوا فٌه الجمعة والسبت واألحد ، ولالوا لد فرؼنا منه ، فؤتاه خبر المسجد وأنزل هللا 

 .(5)تعالى فٌه ما أنزل"
[، أي:" ولٌحلفنَّ هإالء 2ٓٔ}َولٌََْحِلفُنَّ إِْن أََرْدَنا إِالَّ اْلُحْسَنى{ ]التوبة : لوله تعالى: 

المنافمون أنهم ما أرادوا ببنابه إال الخٌر والرفك بالمسلمٌن والتوسعة على الضعفاء العاجزٌن 
 .(ٓٔ)عن السٌر إلى مسجد )لباء( "

ن أردنا إال الحسنى " ، ببنابناه ، إال ٌمول جل ثناإه : ولٌحلفن بانوه : " إلال الطبري:" 
الرفك بالمسلمٌن ، والمنفعة والتوسعة على أهل الضعؾ والعلة ومن عجز عن المصٌر إلى 

 .(ٔٔ)مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للصبلة فٌه ، وتلن هً الفعلة الحسنة"
                                                                                                                                                                               

 .2ٗٗ/ٗٔ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٓٗ-5ٙٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٗ-2ٔٗ/ٗٔ(:ص2ٔ15ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٕٗ/ٗٔ(:ص2ٔ5ٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٖٗ/ٗٔ(:ص2ٔ52ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٖٗ-2ٕٗ/ٗٔ(:ص2ٔ5ٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٔٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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 :(ٔ)[، ثبلثة وجوه2ٓٔ{ ]التوبة : }َولٌََْحِلفُنَّ إِْن أََرْدنَا إِالَّ اْلُحْسنَىوفً لوله تعالى: 
 أحدها : طاعة هللا تعالى .

 والثانً : الجنة .
ج .  والثالث : فعل التً هً أحسن ، من إلامة الدٌن والجماعة والصبلة ، وهً ٌمٌن تحرُّ

 
ُ ٌَْشَهُد إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن{ ]التوبة : لوله تعالى:  لكاذبون [، أي:" وهللا ٌشهد إنهم 2ٓٔ}َوَّللاَّ

 .(ٕ)فٌما ٌحلفون علٌه. ولد هُِدم المسجد وأُحِرق"
فً حلفهم ذلن ، ولٌلهم : " ما بنٌناه إال ونحن نرٌد الحسنى! " ، ولكنهم  لال الطبري:" 

بنوه ٌرٌدون ببنابه السُّوآى ، ضراًرا لمسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكفًرا باهلل ، وتفرٌمًا بٌن المإمنٌن 
 .(ٖ)، وإرصاًدا ألبً عامر الفاسك"

ُ ٌَْشَهُد إِنَُّهمْ و لوله تعالى:   :(ٗ)[، ٌحتمل وجهٌن2ٓٔلََكاِذبُوَن{ ]التوبة :  }َوَّللاَّ
 أحدهما : وهللا ٌعلم إنهم لكاذبون فً لولهم خابنون فً إٌمانهم .

 والثانً : وهللا ٌعلمن أنهم لكاذبون خابنون . فصار إعبلمه له كالشهادة منه علٌهم .
 الفوابد:
 سك أبً عامر الراهب.بٌان أكبر مإامرة ضد اإلسبلم لام بها المنافمون بإرشاد الفا -ٔ
بٌان أن تنازع الشرؾ هو سبب الببلء كل الببلء فابن أبً حارب اإلسبلم ألنه كان ٌإمل  -ٕ

فً السلطة على أهل المدٌنة فحرمها باإلسبلم. وأبو عامر الراهب ترهب ألجل الشرؾ 
على أهل المدٌنة والسلطان الروحى فلذا لما فمدها حارب من كان سبب حرمانه وهو 

ملسو هيلع هللا ىلص حتى لال له مواجهة: ما لاتلن لوم إال لاتلتن معهم. بل ذهب إلى الروم  الرسول
ٌإلبهم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والٌهود ما حاربوا اإلسبلم إال من أجل المحافظة على أملهم 

 فً مملكة إسرابٌل.
 ال ٌصح االؼترار بؤلوال أهل النفاق فإنها كذب كلها. -ٖ
أن كل حالة ٌحصل بها التفرٌك بٌن المإمنٌن، فإنها من المعاصً التً ٌتعٌن  ومنها: -ٗ

 تركها وإزالتها.
كما أن كل حالة ٌحصل بها جمع المإمنٌن وابتبلفهم، ٌتعٌن اتباعها واألمر بها 
والحث علٌها، ألن هللا علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا الممصد الموجب للنهً عنه، 

 والمحاربة هلل ورسوله.كما ٌوجب ذلن الكفر 
 «:الشهٌد»إثبات اسم من اسماءه تعالى، وهو  -٘

"هو الذي ال ٌؽٌب عنه شًء. ٌمال: شاهد وشهٌد كعالم، وعلٌم. أي: كؤنه «: الشهٌد»و
ْهَر -سبحانه–الحاضر الشاهد الذي ال ٌعزب عنه شًء. ولد لال  : }فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّ

 أي: من حضر منكم فً الشهر فلٌصمه. [،1٘ٔفَْلٌَُصْمه{ ]البمرة : 
ُ أَنَّهُ اَل إِلََه إِالَّ هُو{ ]آل «الشهٌد»وٌكون    ، بمعنى: العلٌم. كموله: }َشِهَد َّللاَّ

 [،  لٌل: معناه: علم هللا. 1ٔعمران : 
، وهو أٌضا «بٌن هللا أنه ال إله إال هو»ولال أبو العباس أحمد بن ٌحٌى معناه:   

ذي ال شاهد له وال ناصر على الظالم المتعدي الذي ال مانع له فً الشاهد للمظلوم ال
 .(٘)الدنٌا; لٌنتصؾ له منه"

 
 المرآن

                                                             
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٓٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٙشؤن الدعاء: (٘)
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ِل ٌَْوٍم أََحكُّ أَْن تَمُوَم فٌِِه فٌِِه ِرَجاٌل ٌُ  َس َعلَى الت ْمَوى ِمْن أَو  ِحبُّوَن أَْن }اَل تَمُْم فٌِِه أَبًَدا لََمْسِجٌد أُّسِ
 ُ ُروا َوّللا  ِرٌَن )ٌَتََطه   [5ٓٔ({ ]التوبة : 5ٓٔ ٌُِحبُّ اْلُمط ّهِ
 التفسٌر:
َس على التموى من أول ٌوم  -أٌها النبً-ال تمم  للصبلة فً ذلن المسجد أبًدا; فإن المسجد الذي أُّسِ
أولى أن تموم فٌه للصبلة، ففً هذا المسجد رجال ٌحبون أن ٌتطهروا  -وهو مسجد )لباء( -

لذار، كما ٌتطهرون بالتورع واالستؽفار من الذنوب والمعاصً. وهللا بالماء من النجاسات واأل
 ٌحب المتطهرٌن. 
 سبب النزول:

عن ابن عباس لوله : "}والذٌن اتخذوا مسجًدا ضراًرا{ ، وهم أناس من األنصار ابتنوا 
فإنً مسجًدا ، فمال لهم أبو عامر : ابنوا مسجدكم ، واستعدُّوا بما استطعتم من لوة ومن سبلح ، 

ذاهب إلى لٌصر ملن الروم ، فآتً بجند من الروم ، فؤخرج محمًدا وأصحابه ! فلما فرؼوا من 
مسجدهم ، أتوا النبً علٌه الصبلة والسبلم فمالوا : لد فرؼنا من بناء مسجدنا ، فنحبُّ أن تصلً 

ِل ٌَْوٍم  فٌه ، وتدعو لنا بالبركة! فؤنزل هللا فٌه : }ال تَمُْم فٌِِه أَبًَدا لََمْسِجدٌ  َس َعلَى التَّْمَوى ِمْن أَوَّ أُّسِ
ُ ال ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{" أََحكُّ أَْن تَمُوَم فٌِِه{ ، إلى لوله : }َوَّللاَّ
(ٔ). 

فمالوا: لد فرؼنا  -ملسو هيلع هللا ىلص -فلما فرؼوا من مسجدهم أتوا النبًو روي عن ابن عباس أٌضا:"  
 .(ٕ)أن تصلً فٌه وتدعو بالبركة، فؤنزل هللا: }ال تمم فٌه أبدا{"من بناء مسجدنا فنحب 

 
للصبلة فً ذلن  -أٌها النبً-[، أي:" ال تمم 1ٓٔلوله تعالى:}اَل تَمُْم فٌِِه أَبًَدا{ ]التوبة :  

 .(ٖ)المسجد أبًدا"
ِل ٌَْوٍم أََحكُّ أَْن  َس َعلَى التَّْمَوى ِمْن أَوَّ [، 1ٓٔتَمُوَم فٌِِه{ ]التوبة : لوله تعالى:}لََمْسِجٌد أُّسِ

َس على التموى من أول ٌوم  أولى أن تموم فٌه  -وهو مسجد )لباء( -أي:" فإن المسجد الذي أُّسِ
 .(ٗ)للصبلة"

 هذا المسجد ثبلثة ألاوٌل :وفً 
، وابن (ٙ)، وزٌد بن ثابت(٘)بالمدٌنة ، لاله أبو سعٌد الخدري -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أنه مسجد رسول هللا 

 .(2)عمر
وروي عن أبً سلمة بن عبد الرحمن لال : "مر بً عبد الرحمن بن أبً سعٌد فملت :  

كٌؾ سمعت أبان ٌمول فً المسجد الذي أسس على التموى ؟ فمال لً : لال أبً: أتٌت رسول 
مسجٍد الذي أسس على هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فدخلت علٌه فً بٌت بعض نسابه ، فملت : ٌا رسول هللا ، أيُّ 

التموى ؟ لال : فؤخذ كفًّا من حصباء فضرب به األرض ، ثم لال : هو مسجدكم هذا! فملت: هكذا 
 .(1)سمعت أبان ٌذكره"

، وعروة بن الزبٌر (5)الثانً : أنه مسجد لباء، وهو أول مسجد بنً فً اإلسبلم ، لاله ابن عباس
، وهو (ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، وعطٌة(ٕ)، والضحان(ٔ)ولتادة، (ٔٔ)وابن برٌدة، (ٓٔ)وسعٌد بن جبٌر
 .(٘)اختٌار الزجاج

                                                             
 .2ٓٗ/ٗٔ(:ص2ٔ12ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .11ٔٔ/ٙ(:ص2ٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٙٗ/ٗٔ(:ص2ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٙٗ/ٗٔ(:ص2ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٙٗ/ٗٔ(:ص2ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .22ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٓٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .21ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد11ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٓٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد11ٕٔ/ٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:25ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٔ٘ٔسٌر الطبري)انظر: تف (ٔٔ)
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 .(ٙ)الثالث : أنه كل مسجد بنً فً المدٌنة أسس على التموى ، لاله دمحم بن كعب
لال الطبري: والصواب لول من لال : "هو مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، لصحة الخَبر بذلن عن  
 .(2)رسول هللا"

َس على التموى من أول ٌوم، فمسجد لال أهل العلم:"  وإذا كان مسجد )لباء( لد أُّسِ
 .(1)رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص، كذلن بطرٌك األولى واألحرى"

ُروا{ ]التوبة :  ٌَتََطهَّ [، أي:" ففً هذا المسجد 1ٓٔلوله تعالى:}فٌِِه ِرَجاٌل ٌُِحبُّوَن أَْن 
واأللذار، كما ٌتطهرون بالتورع واالستؽفار من  رجال ٌحبون أن ٌتطهروا بالماء من النجاسات

 .(5)الذنوب والمعاصً"
ِرٌَن{ ]التوبة :  ُ ٌُِحبُّ اْلُمطَّّهِ [، أي:" وهللا ٌحب المبالؽٌن فً 1ٓٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٓٔ)الطهارة الظاهرة والباطنة"
: }رجال  عن أبً أٌوب األنصاري لال: "لٌل: ٌا رسول هللا من الذٌن ذكر هللا فٌهم 

 .(ٔٔ)ٌحبون أن ٌتطهروا وهللا ٌحب المطهرٌن{؟ لال: كانوا ٌستنجون بالماء"
 .(ٕٔ)عن عطاء فً لوله: "}ٌحب المطهرٌن{، لال: المتطهرٌن بالماء"

عن أبً المنهال لال: "كنت عند أبً العالٌة فتوضؤ أو توضؤت، فملت: إن هللا ٌحب المتطهرٌن 
 .(ٖٔ)نهم المتطهرون من الذنوب"فمال: إن الطهور بالماء لحسن، ولك

وروي عن مجاهد لال: "من فعله فلٌس من المتطهرٌن، ٌعنً: من أتى امرأته فً 
 .(ٗٔ)دبرها"

وروي عن األعمش فً لوله: "}وهللا ٌحب المطهرٌن{، لال: التوبة من الذنب، 
 .(٘ٔ)والمتطهر من الشرن"

 الفوابد:

 والبدنٌة.فضل التطهر والمبالؽة فً الطهارتٌن الروحٌة  -ٔ
 ومن الفوابد: : النهً عن الصبلة فً أماكن المعصٌة، والبعد عنها، وعن لربها. -ٕ
ومنها: أن المعصٌة تإثر فً البماع، كما أثرت معصٌة المنافمٌن فً مسجد الضرار،  -ٖ

 ونهً عن المٌام فٌه، وكذلن الطاعة تإثر فً األماكن كما أثرت فً مسجد " لباء"
ُ ٌُِحبُّ  ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: -ٗ إثبات محبة هللا عّز وجّل; لموله تعالى: }َوَّللاَّ

ِرٌَن{; والمحبة صفة حمٌمٌة هلل عّز وجّل على الوجه البلبك به; وهكذا جمٌع ما  اْلُمطَّّهِ
وصؾ هللا به نفسه من المحبة، والرضا، والكراهة، والؽضب والسخط، وؼٌرها; كلها 

 ؾ وال تمثٌل.ثابتة هلل على وجه الحمٌمة من ؼٌر تكٌٌ

                                                                                                                                                                               
 . حكاه دون ذكر اإلسناد11ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد11ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٕ)
 .21ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .25ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٙٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .11ٕٔ/ٙ(:ص21ٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .25ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 ٕٕ٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٕٗٓانظر: التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .11ٖٔ/ٙ(:ص1ٔٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .11ٖٔ/ٙ(:ص1ٕٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .11ٖٔ/ٙ(:ص1ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .11ٖٔ/ٙ(:ص1ٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .11ٖٔ/ٙ(:ص1٘ٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
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; ألنها علمت بالتطهٌر، وكل صفة -ال الذاتٌة  -ومنها: أن محبة هللا من صفاته الفعلٌة  -٘
 من صفات هللا تتعلك بؤسبابها فهً من الصفات الفعلٌة.

 ومنها: محبة هللا تعالى للمتطهرٌن; لموله تعالى: }وٌحب المتطهرٌن{. -ٙ
ؾ حمٌمتها وحمٌمة صاحبها وٌجدر المول بؤن لوازم "محبة" المخلوق التً نعر

ال تلزم "محبة" هللا الذي لٌس كمثله شًء الذي ال نحٌط به علماً ذاتاً وصفة سبحانه ما 
أحلمه؟!! ٌسمع خوض الخابضٌن وحذلمة المتحذلمٌن، ثم ٌمهلهم، وال ٌعاجلهم لعلهم 
ٌتوبون، وٌرجعون، وعلى كل حال فإن صفة المحبة صفة ثابتة بالكتاب والسنة، 

ع األمة من الرعٌل األول وأبمة السلؾ، فالكبلم فٌها كالكبلم فً بمٌة الصفات وإجما
الخبرٌة وبعد إذا ثبت فً كتاب هللا المبٌن، واألخبار الصحٌحة بؤن هللا ٌحب عباده 
المحسنٌن، وأنهم ٌحبونه فلٌس ألحد كبلم مع كبلم هللا وكبلم رسوله علٌه الصبلة 

 والسبلم، ومن ذلن هذه اآلٌات:
 [5َ٘ٔوأَْحِسنَُواْ إِنَّ هللاَ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن{]البمرة:} -
 [2، ٗ}إِنَّ هللاَ ٌُِحبُّ اْلُمتَِّمٌَن{]التوبة:  -
أَْحَسنُواْ َوهللاُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسِنٌَن{]المابدة -  [5ٖ}ثُمَّ اتَّمَواْ وَّ
ِحٌٌم{]آل  }لُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن هللَا فَاتَّبِعُونًِ ٌُْحبِْبكُُم هللاُ  - َوٌَْؽِفْر لَُكْم ذُنُوبَكُْم َوهللاُ َؼفُوٌر رَّ

 [ٖٔعمران:
 [ٗ٘}فََسْوَؾ ٌَؤِْتً هللاُ بِمَْوٍم ٌُِحبُُّهْم َوٌُِحبُّونَهُ{]المابدة: -
ِرٌَن{ ]التوبة: - ّهِ ُرواْ َوهللاُ ٌُِحبُّ اْلُمطَّ  [.1ٓٔ}فٌِِه ِرَجاٌل ٌُِحبُّوَن أَن ٌَتََطهَّ

 له علٌه الصبلة والسبلم:ومن السنة النبوٌة لو
"إن هللا ٌحب أن تإتى رخصه، كما ٌحب أن تإتى عزابمه، أو كما ٌكره أن تإتى  -

 .(ٔ)معصٌته" 
، وهو دعاء ٌدعو به الداعً فً لٌلة ٌرجو (ٕ)"اللهم إنن عفو تحب العفو فاعؾ عنً" -

 كما ثبت ذلن فً حدٌث عابشة رضً هللا عنها.-أن تكون لٌلة المدر 
 

 المرآن
ٌٌْر أَْم َمْن أَس َس بُْنٌَانَهُ َعلَى َشفَا ُجُرٍف  ِ َوِرْضَواٍن َخ َهاٍر }أَفََمْن أَس َس بُْنٌَانَهُ َعلَى تَْمَوى ِمَن ّللا 

ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظ اِلِمٌَن )  [5ٓٔ({ ]التوبة : 5ٓٔفَاْنَهاَر بِِه فًِ نَاِر َجَهن َم َوّللا 
 التفسٌر:

أسَّس بنٌانه على تموى هللا وطاعته ومرضاته، ومن أسَّس بنٌانه على طرؾ حفرة  ال ٌستوي َمن
متداعٌة للسموط، فبنى مسجًدا ضراًرا وكفًرا وتفرٌمًا بٌن المسلمٌن، فؤدَّى به ذلن إلى السموط فً 

 نار جهنم. وهللا ال ٌهدي الموم الظالمٌن المتجاوزٌن حدوده.
ٌٌْر أَْم َمْن أَسََّس بُْنٌَانَهُ َعلَى لوله تعالى:}أَفََمْن أَسََّس بُ   ِ َوِرْضَواٍن َخ ْنٌَانَهُ َعلَى تَْمَوى ِمَن َّللاَّ

[، أي:" ال ٌستوي َمن أسَّس بنٌانه على 5َٓٔشفَا ُجُرٍؾ َهاٍر فَاْنَهاَر بِِه فًِ َناِر َجَهنََّم{ ]التوبة : 
تداعٌة للسموط، فبنى مسجًدا تموى هللا وطاعته ومرضاته، ومن أسَّس بنٌانه على طرؾ حفرة م

 .(ٖ)ضراًرا وكفًرا وتفرٌمًا بٌن المسلمٌن"

                                                             
، والبٌهمً فً سننه عن عبد هللا بن عمر، وصححه السٌوطً. راجع 1ٓٔ/ٕحدٌث رواه أحمد فً مسنده (ٔ)

 .5ٕٕ/ٕفٌض المدٌر 
، وابن ماجه فً الدعاء ٖٗ٘/٘"، والترمذي فً الدعوات 1ٕ٘، 1ٕٓ، 1ٖٔ، 1ٕٔ، 2ٔٔ/ٙأخرجه أحمد "(ٕ)
 .، ولال الترمذي: حسن صحٌحٕ٘ٙٔ/ٕ
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
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أيُّ هإالء الذٌن بنوا المساجد خٌر، أٌها الناس، عندكم: الذٌن ابتدأوا بناء  لال الطبري:" 
مسجدهم على اتماء هللا، بطاعتهم فً بنابه، وأداء فرابضه ورًضى من هللا لبنابهم ما بنوه من 

ر" ذلن، وفعلهم ما فعلوه  خٌٌر، أم الذٌن ابتدأوا بناَء مسجدهم على على حرؾ ُجُرؾ متهّوِ
(ٔ). 

ٌمول تعالى : ال ٌستوي من أسس بنٌانه على تموى هللا ورضوان ، ومن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفرٌما بٌن المإمنٌن وإرصادا لمن حارب هللا ورسوله من لبل 

ر"«هار»ٌا، ما لم ٌُْبَن له ُجوٌل، و، من الركا«الجرؾ»و ، ٌعنً: متهّوِ
 (ٖ). 

 :(ٗ)وٌحتمل الممصود بضرب هذا المثل وجهٌن 
أحدهما : أنه لم ٌبك بناإهم الذي أسس على ؼٌر طاعة هللا حتى سمط كما ٌسمط ما بنً على 

 حرؾ الوادي .
وه من بنابه حتى ظهر كما ٌظهر فساد ما  بنى على حرؾ الوادي الثانً : أنه لم ٌخؾ ما أسرُّ

 بالسموط .
 وهذا مثل، المعنى أن بناء هذا المسجد الذي بنً ضرارا وكفرا كبناء لال الزجاج:" 

 .(٘)على جرؾ جهنم ٌتهور بؤهله فٌها"
فؤدَّى به ذلن إلى السموط  أي:" [،5ٓٔفَاْنَهاَر بِِه فًِ نَاِر َجَهنََّم{ ]التوبة :  لوله تعالى:} 

 .(ٙ)فً نار جهنم"
 .(2)فانتثر الجرؾ الهاري ببنابه فً نار جهنم" لال الطبري:اي:" 
فإنما بنى هإالء بنٌانهم } َعلَى َشَفا ُجُرٍؾ َهاٍر { أي : طرؾ َحِفٌرة  لال ابن كثٌر:" 

مثاله } فًِ نَاِر َجَهنََّم{"
(1). 

الضحان لوله: "}فانهار به{، ٌمول: فخرَّ به"عن  
(5). 

 وجهان :[، 5ٓٔفَاْنَهاَر بِِه فًِ َناِر َجَهنََّم{ ]التوبة :  وفً لوله تعالى:}

 .(ٓٔ)أحدهما : أنهم ببنٌانهم له سمطوا فً نار جهنم
 .(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)الثانً : أن بمعة المسجد مع بنابها وبُناتها سمطت فً نار جهنم ، لاله لتادة

 .(ٖٔ)الدخان"ذكر لنا أنه تحفَّرت بمعة منها، فُرإي منها لال لتادة : "
رأٌت المسجد الذي بنً ضراًرا ٌخرج منه الدخان على عهد ولال جابر بن عبد هللا : 

 .(ٗٔ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص"
أصبػ بن الفرج لال: "وذكر سفٌان بن عٌٌنة: أنه ال ٌزال منه دخان ٌفور لموله عن 

 .(٘ٔ)فانهار به فً نار جهنم وٌمال: إنه بمعة من نار جهنم"
جرٌج: "بنو عمرو بن عوؾ. استؤذنوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً بنٌانه، فؤذن لهم، ففرؼوا  لال ابن

منه ٌوم الجمعة، فصلوا فٌه الجمعة وٌوم السبت وٌوم األحد. لال: وانهار ٌوم االثنٌن. لال: 

                                                             
 .5ٕٗ-5ٔٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٔٗ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٓٗ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٕٗ/ٗٔ(:ص2ٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٗٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .11ٗٔ/ٙ(:ص5ٓٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .11ٗٔ/ٙ(:ص5ٔٓٓٔابً حاتم)انظر: تفسٌر ابن  (ٕٔ)
 .5ٖٗ-5ٕٗ/ٗٔ(:ص2ٕٗٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖٗ/ٗٔ(:ص2ٕٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .11ٗٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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افمٌن، وكان لد استنظرهم ثبلثًا، السبت واألحد واالثنٌن ، }فانهار به فً نار جهنم{، مسجد المن
انهار فلم ٌتناَه دون أن ولع فً النار، لال ابن جرٌج: ذكر لنا أن رجاال حفروا فٌه، فؤبصروا 

 .(ٔ)الدخان ٌخرج منه"
ٌعنً: زمان بنً  -خلؾ بن ٌاسٌن الكوفً لال: "حججت مع أبً فً ذلن الزمان عن 

لبلة بٌت الممدس، فلما وفٌه -ٌعنً مسجد الرسول -فمررنا بالمدٌنة، فرأٌت مسجد المبلتٌن  -أمٌة 
كان زمان أبً جعفر، لالوا: ٌدخل الجاهل فبل ٌعرؾ المبلة! فهذا البناُء الذي ترون، جرى على 
ٌَِد عبد الصمد بن علً. ورأٌت مسجد المنافمٌن الذي ذكره هللا فً المرآن، وفٌه حجر ٌخرج منه 

 .(ٕ)الدخان، وهو الٌوم َمْزبَلة"
ُ اَل   [، أي:" وهللا ال ٌهدي الموم 5ٌَْٓٔهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٖ)الظالمٌن المتجاوزٌن حدوده"
ٌمول: وهللا ال ٌوفك للرشاد فً أفعاله، من كان بانًٌا بناءه فً ؼٌر حمه  لال الطبري:" 

 .(ٗ)وموضعه، ومن كان منافًما مخالًفا بفعله أمَر هللا وأمَر رسوله"
 .(٘)أي : ال ٌصلح عمل المفسدٌن " لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
التحذٌر من الظلم واإلسراؾ فٌه فإنه ٌحرم صاحبه هداٌة هللا فٌهلن وهو ظالم فٌخسر  -ٔ

 دنٌا وأخرى.
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن العمٌدة أصل الدٌن وأساس مبناه، وأنت تعرؾ أن األصل  -ٕ

ؼٌره كؤساس الحابط والعمود، فإنه إذا تؤصل وثبت هو األساس; ألنه الذي ٌُبنى علٌه 
تحمل ما ٌبنى علٌه، وأما إذا كان على شفا جرؾ هار فإنه ٌسمط، كما لال تعالى: }أَفََمْن 
ٌٌْر أَْم َمْن أَسََّس بُْنٌَانَهُ َعلَى َشفَا ُجُرٍؾ َهاٍر{  ِ َوِرْضَواٍن َخ أَسََّس بُْنٌَانَهُ َعلَى تَْمَوى ِمْن َّللاَّ

[ ، والجرؾ: هو ما ٌحفر فً السٌل، فإذا كان اإلنسان بنى جداره لرٌباً من 5ٓٔوبة:]الت
مجرى السٌل، وجاء له السٌل فحفر تحته وحمل التراب الذي تحته ٌبمى الجدار متعلماً 
فٌسمط، فهذا معنى لوله تعالى: }أَسََّس بُْنٌَانَهُ َعلَى َشفَا ُجُرٍؾ َهاٍر فَاْنَهاَر بِِه فًِ َناِر 

 .(ٙ)[ ، وهو مثال5َٓٔجَهنََّم{ ]التوبة:
أن العمٌدة السلٌمة لها آثار طٌبة فً الملوب والسلون االجتماعً والنظام العمرانً;  -ٖ

فهنان فرٌمان كل منهما بنى مسجًدا فً عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص: فرٌك بنى مسجده بنٌة صالحة 
سٌىء وعمٌدة فاسدة; فؤمر هللا وعمٌدة خالصة هلل عز وجل، وفرٌك بنى مسجده لهدؾ 

نبٌه أن ٌصلً فً المسجد أسس على التموى، نهاه أن ٌصلً فً المسجد الذي أسس 
 على الكفر والمماصد السٌبة.

 
 المرآن

ُ َعِلٌٌم  ({ َٓٔٔحِكٌٌم )}اَل ٌََزاُل بُْنٌَانُُهُم ال ِذي بَنَْوا ِرٌبَةً فًِ لُلُوبِِهْم إاِل  أَْن تَمَط َع لُلُوبُُهْم َوّللا 
 [ٓٔٔ]التوبة : 

 التفسٌر:
ة لمسجد )لباء( شًكا ونفالًا ماكثًا فً للوبهم، إلى أن  ال ٌزال بنٌان المنافمٌن الذي بنوه مضارَّ
تتمطع للوبهم بمتلهم أو موتهم، أو بندمهم ؼاٌة الندم، وتوبتهم إلى ربهم، وخوفهم منه ؼاٌة 

                                                             
 .5ٖٗ/ٗٔ(:ص2ٕٗ2ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٗٗ/ٗٔ(:ص2ٕ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 (]مرلم آلٌا[.2ٔانظر: اعتماد أهل السنة، ابن جبرٌن:الدرس) (ٙ)
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فمون من الشن وما لصدوا فً بنابهم، حكٌم فً تدبٌر الخوؾ. وهللا علٌم بما علٌه هإالء المنا
 أمور خلمه.
ٌَانُُهُم الَِّذي بَنَْوا ِرٌبَةً فًِ لُلُوبِِهْم إِالَّ أَْن تَمَطََّع لُلُوبُُهْم{ ]التوبة :   ٌََزاُل بُْن لوله تعالى:}اَل 
ة لمسجد )لباء( شًكا ونٓٔٔ فالًا ماكثًا فً [، أي:" ال ٌزال بنٌان المنافمٌن الذي بنوه مضارَّ

للوبهم، إلى أن تتمطع للوبهم بمتلهم أو موتهم، أو بندمهم ؼاٌة الندم، وتوبتهم إلى ربهم، وخوفهم 
 .(ٔ)منه ؼاٌة الخوؾ"

ال ٌزال بنٌان هإالء الذٌن اتخذوا مسجًدا ضراًرا وكفًرا، شكًّا ونفالًا فً  لال الطبري:" 
 .(ٕ)ٌن، إال أن تتصدع للوبهم فٌموتوا"للوبهم ، ٌحسبون أنهم كانوا فً بنابه ُمْحسن

أي: ال ٌزال بنٌانهم سبب رٌبة وشن فى الدٌن، ألنهم ٌظهرون فٌه حال  لال المراؼً:" 
لٌامه ما فى للوبهم من آثار الكفر والنفاق وٌدبرون أمورهم وٌتشاورون فى ذلن وٌلمى بعضهم 

فى الدٌن، وحٌن أمر صلى هللا  إلى بعض ما سمعوا من أسرار المإمنٌن مما ٌزٌدهم رٌبة وشكا
علٌه وسلم بتخرٌبه وهدمه ثمل ذلن علٌهم وعظم خوفهم وارتابوا فى أمرهم: أٌتركون على 
حالهم أم ٌإمر بهم فٌمتلون وتنهب أموالهم، إلى أنهم اعمدوا أنهم كانوا محسنٌن فى البناء، فلما 

 .(ٖ)أمر بتخرٌبه أصبحوا شاكٌن فى أمره، وألى سبب كان ذلن"
 [، وجوه من التفسٌر:ٓٔٔلوله تعالى:} ِرٌبَةً فًِ لُلُوبِِهْم{ ]التوبة : وفً  

، (1)، والضحان(2)، وإبراهٌم(ٙ)، ولتادة(٘)، والحسن(ٗ)أحدها: أنه شن فً للوبهم ، لاله ابن عباس
 :(ٓٔ)ومنه لول النابؽة الذبٌانً، (5)سعٌد بن أبً عروبة، و(1)والضحان

ٍة َوْهَو َطابُِع؟َحلَْفُت فَلَْم أَتُْرْن ِلنَْفِسَن  ٌَؤثََمْن ذُو أُمَّ  ِرٌبَةً                 َوَهْل 
 .(ٔٔ) والثانً: كفر فً للوبهم. وهذا لول السدي

عن سفٌان ، عن السدي : "}رٌبة فً للوبهم{، لال : كفر. للت : أكفر مجّمع بن جارٌة؟  

 .(ٕٔ) لال : ال ولكنها َحَزازة"
كما ُحّبِب العجل فً للوب أصحاب موسى. وهذا لول ابن  والثالث: معناه: راضٌن بما صنعوا ،

 .(ٖٔ)زٌد
والمإمنٌن. ذكره  -ملسو هيلع هللا ىلص-والرابع: أن تكون الرٌبة ما أضمروه من اإلضرار برسول هللا 

 .(ٗٔ)الماوردي
 .(٘ٔ)حزازة فً للوبهم ، لاله السدي «رٌبة فً للوبهم»والخامس: أن معنى

 .(ٔ)للوبهم بما صنعوا. لاله حمزة والسادس: معناها: ندامة فً
                                                             

 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5٘ٗ-5ٗٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .5٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٙٗ/ٗٔ(:ص2ٕ٘1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .52ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.11٘ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (1)
 .11٘ٔ/ٙ(:ص52ٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
/ ٘ٔوتهذٌب اللؽة ، 1ٕٗ/ 1، وكتاب العٌن 1ٕ/ ٔ، ولسان العرب )أمم( ، ومماٌٌس اللؽة ٖ٘دٌوانه :(ٓٔ)

 .ٕ٘ٔ/ ٔ، ومجمل اللؽة 2ٕٗ، وببل نسبة فً جمهرة اللؽة ص ٖ٘ٙ
من لصٌدته المشهورة فً اعتذاره للنعمان. ٌمول: أٌتهجم على اإلثم ذو دٌن، ولد أطاع هللا واخبت له، فٌحلؾ لن 

 كاذبا ٌمٌن ؼموس كالتً حلفت بها، ألنفً عن للبن الرٌبة فً أمري.
 .5ٙٗ/ٗٔ(:ص2ٕ٘1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٙٗ/ٗٔ(:ص2ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .52ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .٘ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .52ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)



ٖٖٗ 
 

 .(ٕ)والسابع:أن المعنى: ؼًٌظا فً للوبهم. لاله حبٌب بن أبً ثابت
 .(ٖ)أن المعنى: ؼطاء على للوبهم ، حكاه الماوردي عن حبٌب بن أبً ثابتوالثامن: 

 .(ٗ)ومن المإمنٌن. ذكره الماوردي -ملسو هيلع هللا ىلص-الخوؾ من رسول هللا  «:الرٌبة»والتاسع: أن تكون 
 .(٘)أي: شكا، ورٌبا ماكثا فً للوبهم" {"رٌبة فً للوبهم لال السعدي:} 
[، أي:" إلى أن تتمطع للوبهم بمتلهم أو ٓٔٔلوله تعالى:}إِالَّ أَْن تَمَطََّع لُلُوبُُهْم{ ]التوبة :  

 .(ٙ)ؼاٌة الندم، وتوبتهم إلى ربهم، وخوفهم منه ؼاٌة الخوؾ"موتهم، أو بندمهم 
بؤن ٌندموا ؼاٌة الندم وٌتوبوا إلى ربهم، وٌخافوه ؼاٌة الخوؾ، فبذلن  لال السعدي:" 

 .(2)ٌعفو هللا عنهم، وإال فبنٌانهم ال ٌزٌدهم إال رٌبا إلى رٌبهم، ونفالا إلى نفالهم"
 .(1)إال هاهنا ؼاٌة"لال أبو عبٌدة:" 
 [، ثبلثة ألوال:ٓٔٔ}إِالَّ أَْن تَمَطََّع لُلُوبُُهْم{ ]التوبة : لوله تعالى:وفً  

حبٌب بن ، (ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، ومجاهد(5)أحدها : إال أن ٌموتوا ، لاله ابن عباس
 .(ٙٔ)، ومماتل(٘ٔ)وابن زٌد، (ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)ثابت

 .(2ٔ)الثانً : إال أن ٌتوبوا، لاله سفٌان
ولال بعضهم: إال أن ٌتوبوا توبة تتمطع بها للوبهم ندما وأسفا على  الزجاج:" لال 
 .(1ٔ)تفرٌطهم"

 .(5ٔ)الثالث : إال أن تمطع للوبهم فً لبورهم ، لاله عكرمة
 . (ٕٓ)، بمعنى : حتى تتمطع للوبهم{«إِلَى أَْن تَمَطََّع لُلُوبُُهمْ »وذكر أن الحسن كان ٌمرأ : 
 .(ٕٔ)سعود ٌمرأُونها:}َولَْو تَمَطََّعْت لُلُوبُُهْم{وكان أصحاب عبدهللا بن م

ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]التوبة :   [، أي:" وهللا علٌم بما علٌه هإالء المنافمون ٓٔٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٕٕ)من الشن وما لصدوا فً بنابهم، حكٌم فً تدبٌر أمور خلمه"

المنافمون الذٌن بنوا مسجد الضرار ، من { بما علٌه هإالء َعِلٌمٌ }لال الطبري:أي: " 
شكهم فً دٌنهم ، وما لصدوا فً بنابهموه وأرادوه ، وما إلٌه صابٌر أمرهم فً اآلخرة ، وفً 

                                                                                                                                                                               
 .11٘ٔ/ٙ(:ص51ٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .52ٗ/ٗٔ(:ص2ٕ٘5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 ؼًٌظا فً للوبهم". كما فً المول السابك. . ولم ألؾ علٌه. وإنما روي عنه:"٘ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .٘ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٔ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٔ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .2ٕٓ/ٔمجاز المرآن: (1)
 .5٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٕ٘ٔٔطبري)انظر: تفسٌر ال (5)
 .5ٙٗ/ٗٔ(:ص2ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5٘ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.11٘ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٕٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.11٘ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٖٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.11٘ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٗٔ)
 .52ٗ/ٗٔ(:ص2ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .51ٔ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .11ٙٔ/ٙ(:صٕٓٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .2ٔٗ/ٕمعانً المرآن: (1ٔ)
 .11ٙٔ/ٙ(:صٔٓٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5ٔ)
 .52ٗ/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 .52ٗ/ٗٔ، وانظر: تفسٌر الطبري:11ٙٔ/ٙ(:صٕٓٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٕ)



ٖٗٗ 
 

الحٌاة ما عاشوا ، وبؽٌر ذلن من أمرهم وأمر ؼٌرهم، }حكٌم{ فً تدبٌره إٌاهم ، وتدبٌر جمٌع 
 .(ٔ)خلمه"
ٌاء، ظاهرها، وباطنها، خفٌها وجلٌها، وبما أسره }وهللا علٌم{ بجمٌع األش لال السعدي:" 

العباد، وأعلنوه، }حكٌم{ ال ٌفعل وال ٌخلك وال ٌؤمر وال ٌنهى إال ما التضته الحكمة وأمر به هللف 
 .(ٕ)الحمد"
 الفوابد:
تمكن الرٌبة فى للوب هإالء المنافمٌن وإضمار الشرن بحٌث  \من فوابد اآلٌة الكرٌمة  -ٗ

 وا أحٌاء.ال ٌزول منها مادام
 «:الحكٌم«»العلٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -٘
 .(ٖ)هو المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء«:العلٌم»فـ -
هو المحكم لخلك األشٌاء، ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى «:"الحكٌم»و -

 .(ٗ)إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها
ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة  -

ٌستفاد منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها; فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، 
 .(٘) -الذي هو الحكم المترتب علٌه -والصفة، واألثر 

 
لفابزٌن بجناته، وصلى هللا على نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من ا

 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.
----------------------------------------------- 

وبداٌته تفسٌر اآلٌة ، بإذن هللا الثامن عشر الجزءمن التفسٌر وٌلٌه  السابع عشر الجزءانتهى 
 .«التوبة»( من سورة ٔٔٔ)

 

                                                             
 .5٘ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٖ)
 .2ٖ-2ٕ/ٔانظر:شؤن الدعاء:(ٗ)
 .5ٕ٘/ٕنظر: تسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة:ا (٘)


